
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rio Grande - RS 
Outubro de 2016 



Carlos Roberto da Silva Machado et al. (Orgs.) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO – IE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 

PPGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anais do VIII EDEA 
Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. 
24 a 26 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Os artigos publicados nos Anais do VIII EDEA – Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, no 

que se refere a conteúdo, correção lingüística e estilo – são de inteira responsabilidade dos respectivos 

autores(as). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-7566-524-4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 
 

ORGANIZADORES 

 

CARLOS ROBERTO DA SILVA MACHADO (coordenador) 

ALANA DAS NEVES PEDRUZZI 

ALEXANDRE SILVA DA SILVA 
ANDERSON PIRES DE SOUZA 
ANDREIA DA COSTA JULIANO 

AUGUSTO LUIS MEDEIROS DO AMARAL 

CAMILA DA SILVA MAGALHÃES 

CARLOS ROBERTO DA SILVA MACHADO 

CILENE DE OLIVEIRA ORTIZ 

CLARA DA ROSA 

ELISÂNGELA BARBOSA MADRUGA 

FILIPI VIEIRA AMORIM 

JEFERSON ROSA SOARES 

LORENA SANTOS DA SILVA 

LUANA SANTOS DA SILVA 

MARIANA COSTA NEUWALD 

MARYANNA POZENATO 
RAIZZA DA COSTA LOPES 

RAQUEL AVILA AMARAL 

SAMUEL AUTRAN DOURADO E SOUZA 

SAMUEL LOPES PINHEIRO 

SÉRGIO RONALDO PINHO JÚNIOR 

TAMIRES LOPES PODEWILS 
THAÍS GONÇALVES SAGGIOMO 
 



 

SUMÁRIO 
APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 1 

A ASSESSOAR E A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL AOS 

AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR ....... 4 

A BIOLOGIA DO CONHECER E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO BASE PARA A 

AUTONOMIA COMPARTILHADA NA CONVIVÊNCIA DIGITAL ...................................... 15 

A ETNOMUSICOLOGIA CRÍTICA E A MÚSICA TRANSGRESSORA NA VOZ DE UM 

SUJEITO ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE DENÚNCIA SOCIAL ....................... 24 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS LIMITES DA 

TENDÊNCIA CRÍTICA ............................................................................................................. 34 

PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE: REFLEXÕES ENTORNO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E OS DESAFIOS NA LUTA POR JUSTIÇA 

AMBIENTAL .............................................................................................................................. 46 

REFLEXÕES SOBRE AMBIENTALIZAÇÃO DAS UNIVERSIDADES E A RELAÇÃO COM 

SUAS ÁREAS VERDES ............................................................................................................ 57 

RIO GRANDE: DESIGUALDE E (IN)JUSTIÇA AMBIENTAL EVIDENCIADAS ATRAVÉS 

DO OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS ................................................................................. 69 

VIVÊNCIAS ECOLÓGICAS TRAMADAS PELO FIO ANCESTRAL ................................... 82 

VOZES, DESENHOS E NARRATIVAS NAS CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO: 

REFLEXÕES PARA PENSAR OS CONFLITOS EM TORNO DA MINERAÇÃO NA 

COLÔMBIA E PERU ................................................................................................................. 93 

A AMBIENTALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE: DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL E 

PRETENSÕES PARA OUTRA REALIDADE......................................................................... 106 

A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA, ENQUANTO LUGAR DE PERTENCIMENTO, NA 

CONSTITUIÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS .......................................................... 120 

A FORMAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA NO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL COM OS PROCESSOS DE GESTÃO AMBIENTAL INSTITUCIONAL ...... 130 

A FORMAÇÃO DO DISCURSO AMBIENTAL SOB A PERSPECTIVA DA LINGUAGEM 

EM MIKHAIL BAKHTIN ........................................................................................................ 139 

AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ALIMENTAR: A PRÁTICA NO CENTRO DE 

AGROECOLOGIA (ARCA/FURG) ......................................................................................... 149 

A OBJETIVAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO 

DE PEDAGOGIA DA FURG ................................................................................................... 159 



 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO BRASIL: O CASE DA CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO 

AMBIENTE .............................................................................................................................. 171 

APONTAMENTOS DA ATUAÇÃO MINISTERIAL NO CASO DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA EM RIO GRANDE/RS ................................................................................. 183 

A POTÊNCIA DA CULPA NA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS ECOLOGICAMENTE 

CORRETOS-O HOMEM COMO DEGRADADOR E SALVADOR DO PLANETA ............. 196 

AS AÇÕES AFIRMATIVAS ENQUANTO ESPAÇO CONSOLIDADO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA FURG.......................................................................................................... 207 

AS RELAÇÕES DE PERTENCIMENTO NO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

EDUCADORES AMBIENTAIS: APRENDIZAGENS TRAMADA NAS RODAS DE 

FORMAÇÃO ............................................................................................................................ 218 

A TRANSVERSALIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO DA 

GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM DIÁLOGO TECIDO EM UMA PESQUISA-

FORMAÇÃO ............................................................................................................................ 230 

CARTILHAS AUTORAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO ........................................................ 242 

CONTRIBUIÇÕES PARA AMBIENTALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA 

ANÁLISE DOCUMENTAL ..................................................................................................... 254 

DEBATENDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR: UM BREVE 

OLHAR SOBRE A GAROUPA-VERDADEIRA E OS PEIXES COSTEIROS ...................... 265 

DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO INTEGRAL: O RIO DOCE 

COMO OBJETO DE SABER ................................................................................................... 274 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ARTICULANDO O CURRÍCULONO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA .................................................. 285 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E O PAPEL 

NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ESF ................................................................... 298 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGROECOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA COM A 

PATRULHA AMBIENTAL MIRIM, CANGUÇU, RS. ............................................................ 311 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EMEF ANTÔNIO JOAQUIM DIAS (PELOTAS/RS) ........ 323 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO FAMILIAR: DIÁLOGOS E APROXIMAÇÕES

 ................................................................................................................................................... 331 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO 

ENTRE TEORIA E PRÁTICA ................................................................................................. 341 

FLORESTAS PAMPEANAS: UM PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELA 

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BIOMA PAMPA .................................................. 352 



 

O AMBIENTE NA ILHA DE DEUS: UM EXERCÍCIO DE OLHAR PARA O CONTEXTO E 

SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ..................................................................................................... 360 

OBSERVATORIOS SOCIO-AMBIENTALES EN ESCUELAS RURALES DE URUGUAY: 

UNA POSIBLE HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL ................................. 369 

O ESTUDO DO MEIO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO 

POSSIBILIDADE DE ENTRELAÇAR A GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL .. 380 

O LIXO COMO PROPULSOR DA AMBIENTALIZAÇÃO NA ESCOLA ............................ 390 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM SÃO LOURENÇO DO SUL: PARTICIPAÇÃO E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENTRELAÇANDO CONCEITOS ............................................ 402 

PANORAMA DOS DIAGNÓSTICOS DE AMBIENTALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

EM UMA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA ....................................................................... 412 

PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE: UMA DISCUSSÃO SOBRE PESCADORES 

TRADICIONAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL .................................................................... 425 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UTOPIA OU POSSIBILIDADE?

 ................................................................................................................................................... 437 

PROJETO ÁGUAS DO FUTURO: DA TEORIA A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 ................................................................................................................................................... 448 

RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ESPAÇOS RURAIS: POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL ............................................................................................................................ 460 

REVITALIZAÇÕES DOS SABERES E PRÁTICAS KAINGANGS SOBRE AS PLANTAS 

TRADICIONAIS COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA 

INDÍGENA LIGEIRO .............................................................................................................. 472 

TRANSVERSALIZANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL .................................................... 483 

EM UMA EXPERIÊNCIA COM ALFABETIZAÇÃO DE CATADORES .............................. 483 

UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE AMBIENTALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS 

CURRICULARES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA ...................................................................................................................... 495 

APONTAMENTOS SOBRE O PENSAMENTO DE ISABEL CARVALHO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES À EDUCAÇÃO AMBIENTAL ................................................................ 510 

AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA WALDORF NO HORIZONTE DE UMA 

FORMAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL .............................................................................. 520 

AS TESES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE: UM OLHAR PARA A LINHA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL ......................................................................... 530 

AS VISIBILIDADES DE UM DISCURSO AMBIENTAL NOS GAMEPLAYS DO JOGO THE 

SIMS .......................................................................................................................................... 540 



 

COMPREENSÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM DIÁLOGO COM OS 

PROFESSORES DA ÊNFASE EM GESTÃO DO PATRIMÔNIO SOCIOAMBIENTAL .......... 553 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS: DISCUSSÕES MOBILIZADAS NA 

DISCIPLINA TE: INFÂNCIA, GLOBALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO GRUPO SOCIAL 

DAS CRIANÇAS ...................................................................................................................... 563 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA COM AS CRIANÇAS NO CONTEXTO ESCOLAR571 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENVELHECIMENTO SOB A ÓTICA DOS IDOSOS: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA COMPARTILHADO NA DISCIPLINA ABORDAGEM ECOLÓGICA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO ......................................................................................... 578 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HISTÓRIA AMBIENTAL EM DIÁLOGO PARA O "SER 

MAIS": SUPERANDO DUALISMOS NA SOCIEDADE DAS OPRESSÕES ....................... 588 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

POSSIBILIDADE ECOMUNITARISTA ATRAVÉS DA PSICOMOTRICIDADE 

RELACIONAL ......................................................................................................................... 599 

EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DA RELAÇÕES TEÓRICAS E 

DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS QUE CONSTITUEM  A SINGULARIDADE DA EA. .... 608 

EDUCAÇÃO, SUBJETIVIDADE E AUTOCONHECIMENTO: CONTRIBUIÇÕES AOS 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ............................................................... 616 

ENTRE PESCADORES, PEIXES E PLANTAS NA LAGOA MIRIM, RS: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E TERRITÓRIO ................................................................................................ 627 

ESCOLA: UM ESPAÇO EDUCADOR PARA SER FELIZ .................................................... 641 

INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTERCRUZAMENTOS COM A TEMÁTICA 

DOS PEQUENOS INDÍGENAS .............................................................................................. 653 

INTERLOCUÇÕES ENTRE A ABORDAGEM BIOECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER 

E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS ........................................ 661 

INTERVENÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E EXPERIMENTAÇÕES CÊNICAS: A 

PRODUÇÃO DE OUTROS MODOS DE COEXISTÊNCIA E POSSIBILIDADES DE 

CUIDADO ................................................................................................................................ 670 

MAR, AREIA E SENSIBILIDADE AMBIENTAL: PRIMEIROS APONTAMENTOS SOBRE 

A PAISAGEM NA PRAIA DO CASSINO ............................................................................... 679 

OBSERVAÇÕES DE UM CONTATO PRIMORDIAL: CARTOGRAFIAS DE VIVÊNCIAS DE 

CRIANÇAS COM E NA NATUREZA .................................................................................... 692 

O DISCURSO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO TÉCNICO NOS RESUMOS DE 

DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS ........................................................................... 702 

O LUGAR E A EXPERIÊNCIA EXISTENCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL ............................................................................................................................ 714 



 

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOAMBIENTAL NO 

GRUPO DE TEATRO INTERATIVO DO PPGEA/FURG ........................................................ 726 

POR UMA ESTÉTICA DA NATUREZA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTE NAS 

BIENAIS DO MERCOSUL E DE SÃO PAULO ..................................................................... 737 

POTENCIALIDADES DA PERSPECTIVA PÓS-ESTRUTURALISTA NO CAMPO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ..................................................................................................... 748 

RACIONALIDADE AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO IFRS ............... 760 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E PSICOMOTRIZ: ESTRATÉGIAS LÚDICAS AO 

(RE)PENSAR A AGRESSIVIDADE ........................................................................................ 768 

SHANENAWÁ- O POVO DO PASSÁRO AZUL: AS POSSIBILIDADES DE UMA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROFUNDA .............................................................................. 778 

CARTA DO  VIII ENCONTRO E DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 2016

 ................................................................................................................................................... 790 

 

 

 

 



 

1 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Tamires Lopes Podewils
1
 

Alana das Neves Pedruzzi
2
 

Filipi Vieira Amorim
3
 

 

É com alegria e satisfação que apresentamos ao público o Anais do VIII 

Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA. O evento que resultou neste 

livro eletrônico teve como temática “Em busca do lugar da Educação Ambiental: a 

teorização da prática e a praticabilidade da teoria” e aconteceu entre os dias 24 e 26 de 

outubro de 2016. 

Com o intuito de dialogar sobre a formação e a atuação da Educadora e do 

Educador Ambiental na sociedade, organizamo-nos em três painéis de diálogo, a saber: 

i) Abrangência de olhares e dispersão de lutas em Educação Ambiental; ii) Espaços 

consolidados e políticas de Educação Ambiental; iii) Perspectivas e utopias da Educação 

Ambiental. As contribuições apresentadas – apesar de em seus fundamentos partirem de 

caminhos distintos – convergem na busca de um objetivo comum: O desenvolvimento 

teórico/prático da Educação Ambiental. 

Os artigos que compõe esta oitava edição do Anais do EDEA representam a 

diversidade de problemáticas de que é composto o campo da Educação Ambiental. 

Desde os espaços institucionalizados e as políticas públicas, temos discussões sobre 

experiências na formação de professores, nas Organizações não Governamentais e nos 

movimentos sociais. Além dos relatos sobre as práticas em torno da Educação 

Ambiental, temos artigos que buscam discutir teoricamente este campo que, devido ao 

movimento inerente à história, precisa ser teoricamente repensado e, até mesmo, 

refundamentado. 

Em nome de toda equipe organizadora do VIII Encontro e Diálogos com a 

Educação Ambiental, agradecemos a presença e contribuição de todas e todos que 

participaram do evento. Os esforços para que o evento tomasse forma e se 

desenvolvesse da melhor maneira possível foram inúmeros, e a presença de todas e 

                                                           
1

 �
 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG. 

2
 �

 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG. 

3
 �

 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG. 
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todos que se deslocam de diversos estados do Brasil para dialogar/lutar conosco nos traz 

um enorme sentimento de gratidão.  

Desejamos uma leitura profícua e fecunda e que lhes traga mais 

questionamentos do que respostas! 
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EIXO 1 : ABRANGÊNCIA DE OLHARES E 

DISPERSÃO DE LUTAS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL



 

 

A ASSESSOAR E A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL AOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DO 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR
4
  

 

CORÁ, Marisa Biali
5
 

SOARES, Jeferson Rosa.
6
 

INDJAI, Mamadi Queluntã
7
 

 

 

RESUMO:A sociedade contemporânea vivencia os impactos sociais e ambientais gerados pelo 

modelo econômico da agricultura convencional. Nesse contexto, o presente estudo tem como 

objetivo geral, analisar o papel da Educação Ambiental (EA) não-formal por meio do trabalho 

de assistência técnica desenvolvido pela Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 

(ASSESSOAR) junto aos agricultores agroecológicos do município de Coronel vivida, 

localizados na região sudoeste do Paraná. A construção metodológica desse estudo consistiu em 

estudo de caso de dois agroecossistemas hortícolas familiares com base de produção 

agroecológica, tendo como base, a pesquisa exploratória bibliográfica. Os resultados mostram a 

importância da ASSESSOAR por meio de suas ações e estratégias de Educação Ambiental (EA) 

para auxiliar no processo de transição do modelo de manejo convencional para o manejo 

agroecológico. Essa transformação tornou-se possível nos agroecossistemas estudados por meio 

da troca de conhecimentos entre os monitores agrícolas e o acompanhamento da referida 

instituição no decorrer dos anos oriundos de programas e projetos envolvendo os agricultores 

dessas unidades de produção. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura. Educação Ambiental. Agroecologia.  

 

INTRODUÇÃO  

A sociedade contemporânea está presenciando a degradação do ambiente e dos 

seres humanos, vivenciando uma crise civilizatória com grandes prejuízos sociais e 

ambientais, tais como as consequências geradas pela industrialização, a poluição, o 

individualismo, a concentração da população e o modelo padronizado de produção e 

consumo (VENTURA e SOUSA, 1996).  

Nesse cenário, o modelo vigente é a Agricultura Convencional que tem como 

objetivo o aumento da produção de alimentos para atendimento da crescente demanda 

                                                           
4 Trabalho adaptado a partir do projeto de pesquisa a “Avaliação da sustentabilidade em 

agroecossistemas hortícolas com base de produção na Agroecologia e na agricultura familiar na região 

oeste do sul do Brasil”, financiado pelo CNPQ (Edital Repensa). 

5 Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E-

mail: marisa_exp@hotmail.com 

6 Mestrando em Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Grupo de 

Pesquisa: Educação Ambiental nos Processos de Gestão Ambiental. E-mail: josoares77@gmail.com. 

7 Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E-

mail: mamadiindjai@yahoo.com.br 

mailto:josoares77@gmail.com
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de alimentos da população (GLIESSMAN, 2009). No entanto, essa estratégia está 

impactando na base da agricultura, ou seja, na degradação de seus recursos, tais como 

solo, água e diversidade vegetal e animal, comprometendo a sua capacidade de 

produção no longo prazo (ibidem). 

Os impactos negativos que a sociedade está vivenciando foram discutidos nas 

conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizadas em 1972, 1982 e 1992, tornando urgente a reflexão sobre 

um novo paradigma frente aos problemas sociais e ambientais (KATHOUNIAN, 2001). 

Na perspectiva de enfrentamento dessa realidade, busca-se o desenvolvimento 

socioeconômico ambiental no século XXI. Dessa forma, analisa-se a importância da 

reflexão sobre o modelo de produção vigente e suas consequências que impactam não 

apenas na população rural, mas também na urbana, principalmente sobre os recursos 

naturais. Nesse direcionamento, necessário se faz a abordagem EA e da Agroecologia na 

perspectiva da análise de estratégias e ações para fomentar a consciência ambiental 

crítica nos espaços formais e não formais de educação na busca de uma agricultura mais 

sustentável. 

No Brasil, a temática da EA começa a ser discutida na década de 70, tendo seu 

berço nos movimentos ambientalistas, envolvendo professores, alunos, escolas e a 

sociedade com o objetivo de “adoção de medidas educativas voltadas para a 

conservação dos recursos naturais e, nesse âmbito, a proposta de mudanças 

comportamentais individuais” (LOUREIRO, 2003, p. 55).  

Ainda nessa década, nas discussões realizadas na conferência de Estocolmo em 

1972, estabelece-se a finalidade da EA:  

A finalidade da Educação Ambiental é formar uma população mundial 

consciente e preocupada com o ambiente e problemas com ele 

relacionados, e que possua os conhecimentos, as capacidades, as 

atitudes, a motivação e o compromisso para colaborar individual e 

coletivamente na resolução de problemas atuais e na preservação de 

problemas futuros. (UNESCO, 1976, p.2) 

Na direção de reflexão sobre o modelo de desenvolvimento rural, a agroecologia 

é assim definida por Altieri (2012), como:  

[...] uma ciência, um conjunto de conceitos, que disponibiliza os 

princípios ecológicos básicos sobre como estudar, projetar e manejar 

agroecossistemas que sejam produtivos e ao mesmo tempo conservem 

os recursos naturais, assim como sejam culturalmente sensíveis, 
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socialmente justos e economicamente viáveis (ALTIERI, 2012, 

p.130). 

Desse modo, a Agroecologia proporciona conhecimentos e metodologias 

essenciais para o desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, valorizando o 

conhecimento local e empírico dos agricultores para o desenvolvimento de uma 

agricultura que vise a preservação do meio ambiente, gere produtividade e viabilidade 

econômica, em outras palavras, tendo como objetivo, a sustentabilidade (GLIESSMAN, 

2009). A agroecologia proporciona, dessa forma, uma abordagem holística, que inclui 

não só conhecimentos da ciência agronômica, mas das ciências sociais e ambientais, 

valorizando o ser humano. 

No processo de transição da agroecologia, ou seja, a mudança do manejo do 

modelo da Agricultura Convencional para o sistema de produção de base agroecológica, 

requer a valorização e aquisição de outros saberes e conhecimentos para o manejo dos 

agroecossistemas visando a sustentabilidade. Nessa perspectiva, a Educação Ambiental 

(EA) emerge como proposta ao enfrentamento desse desafio por meio da educação não-

formal (extensão rural). 

Para tanto, é fundamental o trabalho de EA desenvolvido pela Associação de 

Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR) em prol do desenvolvimento 

rural. A referida Associação, com sede e foro em Francisco Beltrão – PR, é uma 

associação de trabalhadores rurais, de seus filhos que tenham condições e disposição de 

estabelecer um posicionamento de luta perante os problemas vividos para gerar 

transformações sociais. A finalidade dessa entidade consiste em buscar a construção do 

desenvolvimento rural, “sem abrir mão da centralidade da vida, tão característico na 

história da agricultura familiar e camponesa instiga a buscá-lo em sua 

multidimensionalidade” A finalidade dessa entidade consiste em buscar a construção do 

desenvolvimento rural, através da transmissão de conhecimento de experiências 

organizadas para que os agricultores assumam consciência crítica para construção de 

modos alternativos de vida, trabalhando algumas temáticas: luta por terra, preço justo, 

saúde, modos alternativos de produção de alimentos, etc (ASSESSOAR, 2016).  Nesse 

sentido, a EA por meio da extensão rural exerce um papel fundamental, pois tem a 

capacidade de contribuir nos direcionamentos de construção de novos modelos de 

produção comprometidos com a sustentabilidade.  
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Pelas razões apresentadas acima, o objetivo do presente estudo é analisar o papel 

da EA não-formal por meio do trabalho de assistência técnica desenvolvido pela 

ASSESSOAR junto aos agricultores agroecológicos do município de Coronel vivida, 

localizados na região sudoeste do Paraná.  

O presente estudo tem origem no projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da 

sustentabilidade em agroecossistemas hortícolas com base de produção na Agroecologia 

e na agricultura familiar na região oeste do sul do Brasil”, financiado pelo CNPQ 

(Edital Repensa), liderado pelo Dr. Luiz Augusto Verona (EPAGRI) em parceria com 

outras instituições de ensino e de pesquisa (UFPel, UFSC, EMBRAPA, EPAGRI e 

UTFPR). O projeto esteve abrigado no conjunto de atividades da Rede Consagro (Rede 

de Construção de Conhecimento para Avaliação de Sustentabilidade) a partir do qual 

foram desenvolvidos trabalhos de dissertações de mestrado, doutorado, trabalhos de 

Iniciação Científica, etc. O referido projeto de pesquisa teve como objeto de estudo, 

seus agroecossistemas hortícolas familiares, com produção de base agroecológicos, 

inseridos na região do Sudoeste do Paraná. Dentre esses, e 

A avaliação dos níveis de sustentabilidade desses agroecossistemas ocorreu em 

dois momentos, denominados de Tempo 1 e Tempo 2. No Tempo 1 foram 

acompanhados por Pasqualotto (2013), entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2012 e o 

Tempo 2 foram analisados por Corá (2014) de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013. 

 

METODOLOGIA  

 

A proposta desta pesquisa se norteia pela pesquisa exploratória bibliográfica, da 

área de Planejamento Urbano e Regional, inserida na grande área de Ciências Sociais 

Aplicadas, tendo como base dos procedimentos técnicos, o estudo de caso. 

A pesquisa exploratória bibliográfica foi realizada através de livros, artigos e 

dissertações já publicados sobre as seguintes temáticas: estratégias dos meios de vida no 

ambiente rural; EA, Agroecologia e o papel de assistência técnica da ASSESSOAR. 

Para Mattar (2001), a Pesquisa exploratória tem seu uso quando o objetivo principal é a 

busca aprofundada sobre a temática da pesquisa, e visa estabelecer e tornar mais claros, 

os conceitos e definições prioritárias a serem pesquisados de acordo com a construção 

do problema.  
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Esse tipo de pesquisa por ser caracterizada como especifica, geralmente, ela 

assume a forma de estudo de caso, pois esse método possibilita  a descrição e 

aprofundamento dos objetos estudados (GIL, 2008). Como destacado por Beuren 

(2004), o estudo de caso tem como objetivo o conhecimento aprofundado do objeto em 

estudo.  E Gil (2008, p.54) define estudo de caso: “estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento”.  

Dessa forma, para tratamento dos dados, o presente estudo caracteriza-se como 

estudo de caso, pois escolheu-se dois objetos específicos, no caso, dois 

agroecossistemas hortícolas familiares, pois estes a partir de 1997, realizaram a 

transição do modo de produção de agricultura convencional para o manejo 

agroecológico com base no papel da ASSESSOAR a esses agroecossistemas.  

Desse modo, a pesquisa bibliográfica exploratória com base no estudo de caso 

desses dois agroecossistemas hortícolas familiares visa caracterizar o papel da 

ASSESSOAR  através de suas ações e estratégias de EA para fomentar esse processo de 

transformação social e sobretudo ambiental. Nesse sentido, analisando o papel da 

extensão rural de orientação e acompanhamento realizado pela referida instituição com 

o objetivo de promover reflexões crítica desses agricultores sobre as consequências 

modelo convencional de produção e assim, fomentar a diversificação das atividades 

agrícolas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para analise do papel da EA foram analisados os agroecossistemas A e B. O 

agroecossistema A está localizado na comunidade de Bela Vista, tendo área total de 16 

ha para o cultivo de alimentos. O agroecossistema B localiza-se na comunidade de 

Retiro do Pinhal, contando com área total de 12 Ha para o plantio de seus cultivares. 

Ambos as unidades de produção estão localizadas no município de Coronel Vivida - PR 

Os dados e informações sobre esses agroecossistemas foram coletados na dissertação de 

CORA (2014). 

O agricultor responsável pelo agroecossistema A, realiza a produção agrícola há 

42 anos. Porém, iniciou na produção agroecológica há 16 anos, sendo que há 15 anos é 

certificado como produtor orgânico pela Rede Ecovida.  Em 1999, a ASSESSOAR 
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exerceu papel fundamental na diversificação da produção, pois orientou a transição da 

monocultivo da soja para o plantio de outras culturas. Assim, com base nos 

conhecimentos dessa extensão rural, é construído a agroindústria de cana de açúcar, 

sendo produzido açúcar mascavo, caldo de cana, bolachas e doces com esta matéria 

prima e ampliado a diversidade vegetal e animal. Nesse sentido, destaca-se a 

importância da EA e da Agroecologia como estratégia de diversificação das atividades 

agrícolas e consequente aumento da renda familiar. 

Conforme destacado, a diversificação das estratégias dos meios de vida no 

ambiente rural é descrita por Ellis (2000, p.15) como “processo pelo qual as unidades 

domésticas constroem um incremento diversificado de suas carteiras de investimentos 

(portfólios) de atividades e ativos para sobreviver e para melhorar o seu padrão de 

vida”. 

A ASSESSOAR desenvolve o trabalho de acompanhamento dos 

agroecossistemas desde 1975 por meio de um técnico agrícola (monitor agrícola). Esse 

profissional é um agricultor capacitado com formação acadêmica para atuar em sua 

comunidade, ajudando seus vizinhos agricultores a melhorar o manejo agroecológico. O 

trabalho desse agente consiste na troca de conhecimento sobre práticas relacionadas 

com a produção que visa gerar maior autonomia para o mesmo e para os agricultores 

(ASSESSOAR, 2016). 

É importante destacar que o agricultor responsável por esse agroecossistema 

tornou-se monitor agrícola pela ASSESSOAR após a transição do modo de produção. 

Dessa forma, concluiu o curso de Técnico Agrícola ofertado por essa instituição. É 

nesse contexto que a EA com abordagem crítica está inserida, para gerar a 

transformação social, bem como a mudança na dimensão ambiental, atuando de forma a 

realizar a leitura crítica do ambiente (LIMA, 2011).  

A ASSESSOAR além da contribuição na base de formação de conhecimentos 

sobre o manejo agroecológico inseriu esses agricultores no projeto de Agrofloresta, no 

qual o objetivo consiste em fomentar a diversificação das atividades de produção e 

processo de transição para o sistema de produção agroecológico. 

O agroecossistema B realizava o plantio de monocultivo de soja desde 1975. No 

entanto, em razão dos extensionistas (monitores agrícolas) da ASSESSOAR visitarem 
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essa unidade de produção, prestando serviços de assistência técnica, os agricultores 

tomaram a decisão de adotarem o sistema de plantio agroecológico. 

É válido destacar o papel do monitor agrícola: “responsabilidade de repassar 

informações e conhecimentos para que os demais agricultores melhorassem sua prática 

na agricultura e na sua organização” (ASSESSOAR, 2016, p.18). 

Nessa perspectiva, tem-se o entendimento que a EA não está apenas intrínseca 

aos elementos biológicos da vida, mas sobretudo relacionada com a ação política. Na 

dimensão da educação política, o comprometimento tem foco no fortalecimento da 

cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos indivíduos na 

tentativa de encontrar soluções e alternativas que visem trazer dignidade e o bem 

comum dos envolvidos (REIGOTA, 2009). Dessa forma, a EA consiste em “parte vital e 

indispensável para se chegar ao desenvolvimento local e à gestão de sociedades 

sustentáveis” (MUTIM, 2007, p 115). 

É válido destacar que a Rede Ecovida de Agroecologia, é uma organização 

popular com origem nas discussões da Agricultura Alternativa realizadas a partir dos 

anos 80, com o objetivo de posicionar-se de forma mais ampla perante o modelo 

produtivo da agricultura convencional. Nesse sentido, a ASSESSOAR teve papel 

fundamental de apoio a essa instituição, desde a construção de materiais até em 

coordenação e gestão de atividades (ASSESSOAR, 2016).  

A Rede Ecovida de Agroecologia efetivou seu papel de Certificação 

Participativa, atuando democraticamente na garantia da produção orgânica através da 

certificação e sendo assim instrumento de crítica e luta ao modelo da agricultura 

convencional (ASSESSOAR, 2016).  

A ASSESSOAR além dessa formação para transição do modo de produção, 

contribuiu na disponibilidade e conservação dos recursos hídricos através da orientação 

para construção do projeto de Cisterna, com capacidade de 30.000 litros, para atender a 

falta desse recurso ambiental nos períodos de seca.  

 

 



 

11 

 

 

Figura 1: – Projeto ASSESSOAR de Cisterna 

     Fonte: Os autores  

Com base nas informações apresentadas sobre os dois agroecossistemas, 

destaca-se a importância do processo de formação de extensionistas com 

direcionamento holístico, em outras palavras, com enfoque no manejo agroecológico, 

para que possam desenvolver atividades educacionais de qualificação dos agricultores. 

A troca de conhecimentos entre o monitor agrícola e os agricultores precisa ter como 

objetivo, a sustentabilidade e sobretudo, a valorização dos saberes e experiências dos 

agricultores. É nesse contexto que a EA desempenha um papel essencial, pois tem a 

capacidade de interferir nos direcionamentos e construção de novas formas de olhar a 

realidade na perspectiva integrada e com comprometimento para a busca da 

sustentabilidade socioambiental.  

Na década de 90, a ASSESSOAR desenvolveu importantes atividades na 

promoção e fortalecimento dos agricultores juntamente com outras instituições (Central 

Única dos Trabalhadores – CUT, Frente Sul da Agricultura Familiar e Coordenação 

Estadual das Entidades da Agricultura Familiar), adotando seu posicionamento como 

assistência técnica, pôs em prática dois programas de acompanhamento das unidades de 

produção. O primeiro foi o Programa de Planejamento e Gestão – PG, com o objetivo de 

capacitação dos agricultores para analisarem as condições e os desafios de seus 

agroecossistemas. E o segundo, o Programa de Gestão de Sistemas Produtivos – GPS, 
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que tornava possível, a visão de modo detalhado, dos sistemas produtivos dos 

agricultores (ASSESSOAR, 2016). 

Além desses programas, a ASSESSOAR participou ativamente de debates e da 

elaboração das diretrizes nacionais da Educação do Campo, defendendo que a Educação 

do Campo é um direito dos trabalhadores para enfrentamento do modelo educacional 

técnico, com foco na formação de mão de obra apenas para a produção agrícola 

(ASSESSOAR, 2016).  

A referida instituição na década de 90, assume seu papel de assessorar os 

agricultores, trabalhando na concepção de Educação Popular. Dessa forma, com base 

nos problemas enfrentados pelos agricultores, buscou construir e discutir propostas 

produtivas e metodológicas constituídas por uma equipe interdisciplinar em busca do 

desenvolvimento rural multidimensional (ASSESSOAR). Sendo assim, Dias (2003, 

pág. 148), afirma: “O fator mais importante que contribui para a especificidade da 

Educação Ambiental é, sem dúvida, sua ênfase na resolução de problemas práticos que 

afetam o meio ambiente humano”. E ainda acrescenta: “disso deriva outra característica 

fundamental da Educação Ambiental, a abordagem interdisciplinar, que considera a 

complexidade dos problemas ambientais e a multiplicidade dos fatores ligados a eles”.  

E nesse contexto da década 90, mas especificamente, em 1998 no caso do 

agroecossistema A e em 1997 no caso do agroecossistema B, que o papel da 

ASSESSOAR através de seus monitores agrícolas torna-se fundamental no processo de 

tomada de decisão para o inicio do cultivo no manejo agroecológico. É através da visão 

holística e interdisciplinar da EA com enfoque na Agroecologia desses extensionistas 

que possibilitaram que os referidos agricultores refletissem criticamente sobre o modelo 

da Agricultura Convencional e assim construíssem novas formas de olhar esse contexto, 

em outras palavras, esses reflexões possibilitaram a transformação social, a 

diversificação da produção para melhoria do padrão de vida das famílias e mudança 

ambiental, ao passo que as práticas agrícolas aprendidas e desenvolvidas pautaram na 

preservação dos recursos ambientais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste estudo, e retomando alguns aspectos considerados importantes 

para a  conclusão do mesmo, destaca-se primeiramente o atendimento da problemática 
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da pesquisa, que consistiu na análise do papel da EA  não-formal por meio do trabalho 

de assistência técnica desenvolvido pela ASSESSOAR junto aos agricultores 

agroecológicos do município de Coronel vivida, localizados na região sudoeste do 

Paraná.  

Com base na apresentação dos dados, destaca-se a importância da EA por meio 

de estratégias e ações da ASSESSOAR. É válido destacar que as atividades de 

assistência técnica desenvolvidas por essa instituição foram capazes de gerar um 

processo de reflexão dos agricultores A e B sobre a importância e necessidade de buscar 

um modelo de desenvolvimento rural pautado na concepção agroecológica de produção. 

Os objetivos dessa instituição estão pautados na formação de extensionistas com 

visão holística, para que os mesmos possam desenvolver junto aos agricultores um 

trabalho educativo de qualificação dos agricultores.  Essa prática de educação nos 

espaços não formais visa influenciar a transformação e construção de uma visão de 

mundo que gere transformações no contexto rural, como identificada nos 

agroecossistemas A e B. Os quais, a partir dos conhecimentos adquiridos através dos 

extensionistas, tomaram a decisão de realizar a transição do modelo convencional para o 

sistema agroecológico de produção.  

Acredita-se nesse sentido, que as atividades de EA desenvolvidas pelos 

extensionistas da ASSESSOAR junto aos agricultores foram a base para a construção de 

um processo de conscientização, que gerou a transformação de comportamento dos 

mesmos, por meio do aprendizado de novas habilidades e capacidades sobre o manejo 

agroecológico, visando o desenvolvimento rural, pautado nos alicerces da 

sustentabilidade e na melhoria dos recursos ambientais do agroecossistema. 
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A BIOLOGIA DO CONHECER E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COMO BASE PARA A AUTONOMIA COMPARTILHADA NA 

CONVIVÊNCIA DIGITAL  

 

Zélia de Fátima Seibt do Couto
8
 

Grupos de Pesquisa EaDTEC / INTERFACE 
 

 

 

RESUMO: O presente artigo é parte de uma pesquisa de tese
9
e situa-se na integração da 

Educação Ambiental (EA) como domínio de compreensão cognitiva e da Educação a Distância 

(EaD) como domínio operacional, na investigação do fenômeno “Rede de Convivência Digital: 

ressignificando as formas de ensinar e aprender” da Universidade Federal do Rio Grande. A 

partir da pergunta “como faço o que faço?” e da necessidade de sua explicação apresenta-se 

reflexões recursivas sobre as circunstâncias e coerências que constituem a experiência vivida no 

fenômeno investigado. Busca-se compreender o Metadesign de forma a ampliar os tradicionais 

métodos de projeto para um espaço criativo potencializado pela arte, cultura e tecnologia em 

ambientes de co-criação e compartilhamento de saberes. Numa articulação teórica, prática e 

experiencial, visualizou-se e explicou-se o metadesign autônomo compartilhado, 

transversalizado pela Educação Ambiental sob seis aspectos: no empoderamento tecnológico e 

comunicacional; na integração dos campos arte e ciência; na cultura digital para a criação e 

autoria em convivência; na autonomia compartilhada e no trabalho colaborativo em rede. A 

pesquisa possibilitou ainda, pensar o Metadesign Educacional Autônomo Compartilhado como 

um meio para promover mudanças no modo de pensar, no sentido de colocar em ação a busca 

pela superação da abordagem instrumental do conhecimento e da sociedade, na criação de 

ambientes de aprendizagem que possam evoluir em configurações relacionais, em sistemas 

baseados em processos abertos, coletivos e co-criativos.  

PALAVRAS-CHAVE: metadesign, tecnologia, educação ambiental, autonomia compartilhada 
 

 

COMPREENDENDO A BIOLOGIA DO CONHECER 

 

A opção de referenciar a teoria da Biologia do Conhecer (Maturana, 2001) como 

pensamento para subsidiar as explicações nesse estudo, se deu principalmente pelo nexo 

proposto entre a Ciência e a vida cotidiana, da compreensão de como se é um 

observador-cientista implicado na experiência. Ainda, da compreensão de que a 

realidade se constitui na ação em situações recorrentes e que a construímos com nosso 

viver, em nossas explicações desse viver a partir das coerências nos domínios 

experienciais e explicativos com que operamos em nosso cotidiano. De acordo com o 

autor, o pesquisador-cientista é um ser humano que se pergunta como faz o que faz e na 

busca pelo explicar, se dá conta das coerências operacionais do próprio viver. Assim, os 

domínios explicativos constituem domínios experienciais expansíveis, nos quais o 

                                                           
8  Doutora em Educação Ambiental. Técnico em Assuntos Educacionais FURG. 

zelia.norteweb@gmail.com 

9  Metadesign Educacional: a autonomia compartilhada como cultura emergente da convivência 

digital 
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observador vive novas experiências, se faz novas perguntas e gera explicações de 

maneira incessante e recursiva, trazendo a compreensão. 

A Ciência no cotidiano do observador implicado passa a constituir-se a partir do 

mecanismo gerativo das explicações, sejam elas filosóficas ou científicas, em coerências 

operacionais do domínio de experiências. Para Maturana (2001), a experiência é o que 

acontece com cada um de nós, as explicações são proposições apresentadas como 

reformulações de tal experiência, que parte de uma questão inicial do observador que 

quer explicar “Como faço o que faço?”. A validade do explicar, o caráter explicativo do 

que é dito não depende do observador, mas do outro, da comunidade científica para a 

qual apresenta sua hipótese explicativa nas coerências operacionais que a constituem, a 

partir do seu domínio experiencial.  

Maturana aborda o conhecimento, a ciência e a filosofia, sob uma inovadora 

posição epistemológica, apresentadas a partir da experiência do observador observando 

a si mesmo enquanto observa, ou seja, a forma como alguém constrói o argumento a 

partir do viver a própria experiência de construí-lo, e não como um observador que se 

diz independente do processo de construção da explicação, um observador não-

implicado. Separa suas reflexões como epistemológicas e biológicas. Epistemológicas 

as que perguntam como é que conhecemos e a validade desse conhecer; e biológicas 

porque estão no nosso operar como seres vivos. 

Viver e conhecer são mecanismos vitais. Conhecemos porque somos 

seres vivos e isso é parte dessa condição. Conhecer é condição de vida 

na manutenção da interação ou acoplamentos integrativos com os 

outros indivíduos e com o meio (RABELO, 1998b, p. 08). 
 

Os estudos de Maturana explicitam o sinônimo entre conhecer e viver. A noção 

de viver-conhecer está diretamente vinculada com o modo de relacionar-se e de 

organizar-se nessa relação, o que significa, ao mesmo tempo, a criação/recriação desse 

espaço relacional, e de outros, a criação/recriação do sistema em relação e é nessa 

relação criativa meio-sistema, que emerge o social, entendido aqui como domínio de 

condutas relacionais fundadas na emoção originária da vida: o amor.  

Para Maturana “a emoção fundamental que torna possível a história da 

hominização é o amor” (MATURANA, 1999, p. 23). Emoção, explicita ele, “são 

disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que 

nos movemos” (MATURANA, 1999, p. 15). Amor para ele difere do que comumente 

associamos ao sentimento, mas amor como conduta colaborativa, de não-competição. 

Assim entendida, a emoção fundante do social é o amor porque: 

O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá 

a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na 

convivência, e é esse modo de convivência que conotamos quando 

falamos do social (MATURANA, 1999, p. 23). 
 

Assim, a convivência, que é este espaço/tempo das relações dos sistemas, é 

“lugar” de perene criação/recriação da vida, na medida em que se constitui como social. 

Desta forma, podemos pensar que Educar é um processo que se desenvolve na 

convivência com o outro, de forma recorrente, em coordenações consensuais de 
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conduta. É igualmente configurar um espaço de convivência desejável, de forma que eu 

e o outro possamos fluir no conviver de maneira particular. O viver-conhecer, nessa 

convivência é constante atualização do sistema (compreendido aqui como organismo 

biológico e social). Decorre daí a possibilidade de pensar o processo educativo como 

construção de uma autonomia relacionada, no sentido de que ambos são tidos como 

legítimo outro no conviver (MATURANA, 2001).  

Por sua vez, a cultura é o nicho que geramos como humanos ao habitar nosso 

meio social, uma rede fechada de conversações que constitui e define um conviver 

humano em coordenações de emoções e ações que se realiza numa configuração 

particular, do que podemos compreender que o mundo não é anterior à nossa 

experiência ou independente dela e nosso conhecimento sobre ele não é uma 

representação mental da realidade que já existia. Na visão de Maturana a competição 

não se constitui em um exercício de caráter natural/biológico, em sua constituição, mas 

é algo construído culturalmente. Para ele: “a competição não é nem pode ser sadia, 

porque se constitui na negação do outro (...) A competição é um fenômeno cultural e 

humano, e não constitutivo do biológico” (MATURANA, 1998, p. 13). 

A congruência operacional de um organismo com a sua circunstância surge na 

sua história evolutiva e em seu devir ontogênico (vir-a-ser), e é resultante das mudanças 

estruturais que ocorrem entre ele e o meio. Daí a compreensão de que o mundo é 

produzido pelo viver em conjunto dos seres vivos, que o conhecem à medida que 

vivem, aprendem e interagem. Somos seres biológicos e culturais e nosso viver é o 

encontro com a circunstância que nos permite viver (MATURANA; VARELA, 1980). 

Os organismos vivos, a partir dessa compreensão, são máquinas complexas cujos 

produtos de suas atividades são transformados em informação, para operações 

posteriores dessa mesma informação. Nesta perspectiva o acoplamento com o ambiente 

nos leva a um processo interno criativo, que é o próprio processo do conhecer, ou seja, 

enquanto organismos vivos somos sistemas complexos que operam segundo uma lógica 

não linear composta de mecanismos de retroação constantes, em circularidade. Para 

Maturana: 

a maior dádiva que a ciência nos oferece é a possibilidade de 

aprendermos, livres de qualquer fanatismo, e se nós o quisermos, a 

aprender como permanecer responsáveis por nossas ações através de 

reflexões recursivas sobre nossas circunstâncias (MATURANA, 2001, 

p.160). 
 

No conviver como processo educativo, a transformação estrutural é contingente, 

porque não nega a circunstancialidade, dela se apropria para transformar-se e 

transformá-la. E, além disso, não despreza o acúmulo que as experiências anteriores do 

conviver lhe ofereceram, mas, as considera como elementos constitutivos no novo ato 

do conviver (VIEIRA, 2004). Ao aproximar a Biologia do Conhecer com os ambientes 

virtuais de aprendizagem, proporcionados pelo avanço tecnológico que vem se 

expandindo velozmente nas últimas décadas, podemos reflexionar sobre ciência, 

cultura, criação, compartilhamento nessa configuração.  
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BIOLOGIA DO CONHECER, METADESIGN E A REDE DE CONVIVÊNCIA 

DIGITAL 

 

Em relação ao uso de tecnologias de informação, com referência à arte, teorias 

culturais, formação docente e práticas de design (desde arte interativa até projetos de 

biotecnologia) emerge a partir os anos 80 o conceito de Metadesign, que representa uma 

mudança cultural, uma expansão do processo criativo na convergência da arte e da 

ciência, engendrada pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Deve 

ser visto não apenas como uma abordagem de design de informação ou uma 

metodologia específica de projeto para o desenvolvimento de mídias e ambientes 

interativos, mas também como uma estratégia cultural de integração de diferentes 

domínios, ao promover a colaboração e práticas de transformação que podem suportar 

novos modos de interação humana e sustentar uma expansão do processo criativo.  

De forma geral, Metadesign pode ser compreendido como o estudo das 

metodologias de projeto, não sendo em si uma metodologia, mas uma relação de 

diálogo com os múltiplos métodos com os quais se faz projeto, ciência, filosofia, entre 

outros. De acordo com Vassão (2010): 

O Metadesign não é, em si um método ou uma metodologia, mas 

compreende uma relação não totalizante com eles: isso quer dizer que 

ele não tenta reduzi-los a uma parte menor de sua ação, mas sim que 

ele estabelece, ou pode estabelecer um diálogo com os múltiplos e 

variados métodos com os quais se faz projetos, ciência, filosofia, etc 

(p.62). 
 

Assim como na Biologia do Conhecer, para o Metadesign a representação não é 

algo reduzido à imagem da realidade, tampouco é compreendida como definitiva. 

Ainda, há o entendimento do termo realidade como um esquema de entendimento, que 

organiza a cognição que fazemos das coisas, portanto como criação e convenção, o que 

vêm sendo abordado pela filosofia crítica, pelo pós-estruturalismo e pela fenomenologia 

nos últimos tempos. 

Em Metadesign não se projeta necessariamente de um objeto final, mas um 

processo, que se torna referência, máquina, mecanismo ou procedimento, que por sua 

vez, realiza o objeto de projeto que se quer alcançar, seja ele da natureza que for. 

Oferece um conjunto de ferramentas para facilitar o desenvolvimento e o acoplamento 

das redes de conversação em processos de interação. Compreende a Representação 

como parte da realidade e não uma entidade separada dela e que a referencia (VASSÃO, 

2010). Suas ferramentas facilitam a organização e a auto-organização das redes de 

conversação dentro das organizações humanas, facilitam a comunicação, a formalização 

e a construção coletiva de princípios e visões. 

Por ocasião da formação da Rede de Convivência Digital (RCD) na 

Universidade Federal do Rio Grande em 2013, procedeu-se a pesquisa e o uso das 

ferramentas do Metadesign em conversação com a Biologia do Conhecer como 

experiência de metadesign educacional autônomo e compartilhado.  

A Rede de Convivência Digital: ressignificando os modos de ensinar e aprender” 

foi composta por 22 projetos e envolveu diferentes unidades acadêmicas da 
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universidade, estando a Secretaria de Educação a Distância na composição do grupo 

gestor, no acompanhamento da proposta e na implementação de um repositório
10

 com 

acesso aberto aos materiais digitais produzidos, num sistema distribuído. A forma como 

a rede se desenvolveu contribuiu para o desdobramento do metadesign educacional 

como uma cultura emergente de autonomia compartilhada, chamando para uma 

expansão do processo criativo, de novos espaços de aprendizagem e convivência digital, 

engendrados pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação, em 

colaboração e cooperação
11

.  

Como características desejáveis desse novo espaço propúnhamos a não 

linearidade, a multidimensionalidade, que fosse sistêmico, dinâmico, complexificado, 

cultural, social, diferenciado no ciberespaço, promover a ampliação da percepção, do 

grau de abstração da compreensão daquilo que produzimos e intitulamos como ciência e 

conhecimento. Na compreensão da FURG enquanto espaço educativo, a proposição de 

aprender a conviver com as novas leituras do mundo viabilizadas pelas TDIC, para criar 

e potencializar o desenvolvimento de ecossistemas digitais, a fim de promover a 

inclusão digital dos seus integrantes (professores, estudantes, profissionais da 

educação), a motivação ao operar com tais tecnologias para educar-se e educar, de 

forma interdisciplinar, desenvolvida numa cultura digital particular.  

Neste sentido, foi possível visualizar o Metadesign autônomo compartilhado na 

experiência da RCD, transversalizado pela Educação Ambiental nos seguintes aspectos:  

- Empoderamento tecnológico e comunicacional: na condição de opinar e 

entender as características de projetos educativos propostos nos diferentes lugares 

(ensino, pesquisa, extensão); que promova uma melhoria da qualidade da informação, 

para que facilite a tomada de decisão profissional em atividades de planejamento, 

administração e gestão; na participação consciente no processo político e administrativo 

que influencia a tomada de decisão na aplicação dos recursos nos ambientes em que 

atuamos, disponibilizando facilidades para o exercício da cidadania; no entendimento 

das consequências ambientais e na qualidade de vida em cada aspecto abordado em 

relação às TDIC.  

Integração dos campos (arte/ciência): exercida nas diferentes formas de 

potencializar o ensino integrado; na geração de oportunidades de pesquisa 

multidisciplinar; na experimentação de novas metodologias e ferramentas, a partir da 

produção de materiais em paralelo com a pesquisa e na formação criativa 

interdisciplinar. 

Cultura Digital: na criação e autoria em convivência digital, através da 

cooperação, reflexão, circularidade, compartilhamento; na cultura acadêmica de uso das 

TIC para a otimização da gestão universitária e com a inclusão digital de estudantes e 

professores dos cursos de graduação em licenciatura. 

Autonomia compartilhada: na co-produção de conteúdo; módulos multimídia 

com sentido estético e comunicação visual; na gestão de projetos, na atuação voluntária 

                                                           
10  www.sabercom.furg.br 

11  importante salientar que o termo “co-laborar” evoca a noção de trabalho conjunto, enquanto que 

“co-operar” se refere a quaisquer (oper)ações conjuntas, algumas delas fundamentais porquanto 

constitutivas do humano. 
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e por afinidade; na gestão de criação (design), no compartilhamento; informatização de 

material pedagógico em diferentes formatos. 

Dar-se conta com as TDIC e Design: Na cooperação e reflexão – circularidade 

na co-produção de conteúdo; no despertar de uma cultura acadêmica voltada também à 

aprendizagem online. 

Na dinâmica do trabalho colaborativo em rede aplicado aos processos de 

educação e formação, com o surgimento de novas metodologias de aprendizagem 

colaborativa em processos de interação e compartilhamento; na criação de estruturas 

digitais e para a prática pedagógica autônoma, bem como as propostas de formação 

contínua para os docentes enquanto estímulo constante do aprender-a-aprender em e na 

rede.   

A atuação na RCD em processos recorrentes de negociação e convivência, não 

apenas na ação de cooperar com o que sabia fazer, mas também no que se poderia 

aprender a fazer uns com os outros e na reflexão “como faço o que faço”, embasou 

algumas mudanças estruturais não só em relação a qualificação profissional da equipe 

envolvida, mas também em relação ao desenvolvimento de processos de criação 

didático-pedagógicos coletivos, inclusive com a participação voluntária e crescente de 

outros profissionais, professores e estudantes no desenvolvimento dos projetos de 

aprendizagem e roteiros. 

A mudança condutual não foi uma exigência, mas um convite. Pôde ser uma 

inspiração e a emergência do entendimento de pertencimento e participação de cada um 

em um sistema que constrói na experiência, em atuação. 

Ao nos propormos a projetar em coletivo, passamos a participar juntos neste 

espaço de convivência e nos transformamos, em congruência. Temos experiências 

distintas, vidas diferentes, vividas de maneiras diferentes, com diferentes espaços de 

perguntas, mas ao conviver nos transformamos juntos, e passamos a ter conversas que 

antes não podíamos. 

Então, ao refletir sobre o estudante, refletimos na congruência, sobre o professor, 

como alguém que deseja e guia a criação deste espaço de convivência, este domínio de 

aceitação recíproca que se configura no momento em que está em relação com seus 

alunos, onde se produz uma dinâmica na qual vão mudando juntos. Transformamos o 

entorno do meio que nos acolhe, e vice-versa, numa relação de mútuo desencadeamento 

de transformações estruturais recíprocas. Estabeleceu-se uma relação de congruência 

entre os estudantes e o meio virtual, entre si e com os professores, ou seja, o meio se 

mostrou estruturalmente acolhedor e com as condições de criação, comunicação e 

relacionamento. 

A RCD se constituiu como rede de conversação e de cultura de uso de recursos 

tecnológicos num entrelaçamento operacional-relacional recursivo, onde os estudantes 

puderam refletir sobre o processo, a ponto de poder avaliar o mesmo. Houve, por parte 
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dos estudantes, a compreensão de seu aprendizado, o que remete ainda, a compreensão 

de autonomia compartilhada, de tornar-se co-partícipe de seu conhecimento.  

Em consonância com o pensamento de Maturana (2001) o observador é um ser 

humano, portanto, um sistema vivo, e tudo o que se aplica aos sistemas vivos também 

se aplica a ele. O sistema vivo e o meio em que vive se modificam de forma congruente 

produzindo mudança, em acoplamento estrutural. A congruência operacional de um 

organismo com a sua circunstância surge na sua história evolutiva, resultante das 

mudanças estruturais que ocorrem entre ele e o meio. 

Na Biologia do Conhecer, sob o olhar biológico-cultural, podemos ver que o ser 

vivo surge numa matriz de existência que o contém e o faz possível, o que implica que 

para a conservação do viver dos seres vivos a relação de congruência entre o organismo 

e o meio é uma constante, não uma variável. 

Se faz necessária a criação de estruturas para a prática pedagógica autônoma, 

bem como as propostas de formação contínua para os docentes enquanto estímulo do 

aprender constante.  Complementando esses espaços de aprendizagem temos as novas 

formas de produção de material educativo, com recursos educacionais abertos em 

diversos tipos e formatos, que estão surgindo e permitindo que os utilizadores possam 

(re)construir e (com)partilhar conhecimento, inclusive, através dos repositórios online 

de acesso aberto.  

Nesse sentido é parte do Metadesign reconhecer como a realidade comungada 

entre membros de uma equipe de trabalho, comunidade online, por um povo, pela 

cultura, é uma representação de mundo que estará além da nossa compreensão absoluta, 

e essa representação é compreendida como partícipe dessa realidade e não como 

referência a ela (GIACCARDI, 2004). Ambientes contextualizados, personalizados e 

adequados às necessidades individuais constituem aspectos das redes telemáticas para o 

campo da educação. 

Podemos dizer, ainda, que Metadesign exige uma mudança de mentalidade e 

cultura - pessoas que prefiram serem colaboradores e designers ativos, além de 

consumidores e usuários finais. Se conseguirmos essa cultura e essa mudança de 

mentalidade proporcionando às pessoas os ambientes computacionais adequados, então 

teremos a chance de fazer desse tópico de pesquisa uma realidade: o desdobramento do 

metadesign educacional como uma cultura emergente de autonomia compartilhada, 

chamando para uma expansão do processo criativo, de novos espaços de aprendizagem, 

engendrados pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação.  

Na compreensão da Educação Ambiental como Ciência que se pergunta, o 

Metadesign está ligado às mudanças no modo de pensar, no sentido de transcender a 

dualidade dominante e colocar em ação a busca pela superação da abordagem 

instrumental da produção de conhecimento e da sociedade, na criação de ambientes de 

aprendizagem que possam evoluir em configurações relacionais que permitam que os 

sistemas sejam baseados em processos abertos e coletivos. A experiência da Rede de 

Convivência Digital deixou como legado essa busca pela institucionalização de práticas 

de educação aberta, cujo Metadesign proposto para dar conta disso pôde ser visualizado 

no Repositório online e nos ambientes de colaboração desenvolvidos, na associação 
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entre tecnologia, autonomia, co-criação e compartilhamento, no emergir de uma cultura 

digital que pretende a autossustentação de estruturas gerais e processos, de métodos e 

técnicas de fluxo, para permitir a co-construção de um Metadesign Educacional 

Autônomo Compartilhado. 

O estudo das teorias aliado à reflexão da prática me trouxe a compreensão de 

que as emoções modulam o operar da inteligência como um aspecto concreto do 

conviver, e abrem ou fecham os caminhos para a consensualidade na vida cotidiana, que 

restringem ou ampliam a conduta inteligente, o olhar e a atenção tanto na aceitação de si 

mesmo como da circunstância e, portanto, da realidade que construímos para nós 

mesmos, na convivência. 

É fato que podemos observar nos ambientes em que circulamos redes de 

conversação que configuram relações hierárquicas baseadas no medo, na imposição e na 

gestão conflituosas, mas também outras que configuram relações mais heterárquicas e 

negociação, baseadas no respeito e na co-responsabilização através das escolhas. Se 

levarmos isso ao cotidiano das relações entre educadores e estudantes, gestores e 

trabalhadores também poderemos perceber que tais emoções condicionam posições 

frente à aprendizagem, facilitando-a ou dificultando-a. Aprendemos o tempo todo e 

aprender é sempre um resultado da própria deriva de transformações na convivência e, 

portanto, conforme for a convivência será o que aprendemos. Nós seres humanos 

podemos reflexionar e escolher nossos desejos, podemos escolher o que queremos viver, 

e mais ainda, escolher o que queremos querer.  

A autonomia compartilhada no uso das Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação na Educação, visualizada através das ferramentas do Metadesign, se 

constitui como cultura emergente da convivência digital em processos de co-criação. 
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A ETNOMUSICOLOGIA CRÍTICA E A MÚSICA TRANSGRESSORA NA 

VOZ DE UM SUJEITO ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE 

DENÚNCIA SOCIAL  
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CAPES/FAPERGS 

 

RESUMO: Este artigo apresenta a metodologia etnomusicológica em uma perspectiva crítica na 

interlocução com a educação ambiental crítica para analisar questões de problemática da formação do 

educador musical. Apresenta como esta vem sendo trabalhada pelas autoras para dialogar com os 

alunos da educação de jovens e adultos (EJA) tendo como objetivo fazer das práticas pedagógicas em 

educação musical uma possibilidade de observar, analisar o mundo e a realidade que cerca estes 

educandos. Para isto, trás como exemplo, a trajetória social e a biografia de Dante Ramón Ledesma - 

sociólogo e músico argentino - apresentado como um sujeito intérprete configurado como Sujeito 

Ecológico em formação, e seu repertório, ao qual trata por música transgressora. O estudo de caráter 

qualitativo propõe que a partir dos discursos políticos observados na canção possamos desvelar 

preconceitos, emancipar os sujeitos e transformar a realidade social e cultural na busca de uma justiça 

social e ambiental. 
Palavras chave: Educação de jovens e adultos. Educação Musical. Educação Ambiental 
 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da música vem sendo trabalhado na escola básica dentro de duas perspectivas: 

o das práticas e das técnicas ou da fruição estética. Autoras como Beyer, Hentschke, 

Fonterrada e Penna vem escrevendo sobre os percursos e as tendências em educação musical e 

nenhuma destas faz menção as abordagens etnomusicológicas. Outras comentadoras desta 

temática como Kleber e Arroyo escrevem sobre o tema, mas tratando da etnomusicologia 

somente pela perspectiva das músicas das etnias.  

Segundo Kermann (1987, p.2) é “percebida como tratando essencialmente do factual, 

do documental, do verificável e do positivista”. Distingue-se a musicologia - que tem como 

objeto de estudo a música erudita a musicologia - que tem como objeto de estudo a música 

erudita ocidental, escrita e documental, ou seja, algo que se assemelhe a uma história da 

música - da etnomusicologia que dela se origina. 

Para Merrian (1964), a etnomusicologia é o “estudo da música na cultura” e tem por 

objeto de estudo “as músicas” agregando, em seu domínio, não só a música erudita ocidental, a 
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IFC campus Camboriú. Coordenadora do eixo de pesquisa Educação, Sustentabilidade Social e Ambiental no 

programa de pós-graduação lato sensu em Educação no IFC. 
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música folclórica e popular ocidental, mas também as músicas não ocidentais simples e 

complexas. 

Kermann (1987, p.8) oferece uma definição mais ampla ao inferir que a 

etnomusicologia “abrange o significado e o valor da música, além de tudo mais que diga 

respeito a ela, mas o que é geralmente considerado é o significado de um gênero musical para 

uma cultura e o valor de uma atividade musical para uma sociedade”. 

Para isto, este autor, em contrapartida, faz uma crítica à musicologia ao alertar que ao 

estudar uma obra fora de seu contexto, ou seja, a estrutura autônoma da música que é apenas 

um dos elementos de importância para que se entendam seus sentidos e significados, 

estaríamos negligenciando outros aspectos vitais para o seu entendimento exemplificando que 

“ao retirar-se a partitura do seu contexto a fim de examiná-la como organismo autônomo, o 

analista retira esse organismo da ecologia que o sustenta. Dificilmente parece possível, em 

nossos dias, ignorar esta sustentação” (p.94). 

Neste caminho buscamos entender a música como uma produção cultural dialogada 

pela perspectiva das pessoas que a produzem como fator imprescindível para compreender as 

disputas e enfrentamentos, as perdas e vitórias, e as esperanças que os homens e as mulheres, 

enquanto sujeitos sociais que a vivenciam em seu cotidiano. Isto na educação musical se dará 

pela compreensão ecológica dos fatos sociais e culturais da vida humana, ou seja, os discursos, 

os argumentos da “casa” ou “lugar”. 

 

A ETNOMUSICOLOGIA CRÍTICA, EDUCAÇÃO CRÍTICA, E O PROBLEMA DA 

EDUCAÇÃO MUSICAL NA EJA 

 

Com interesse nos discursos ou argumentos desta casa ou lugar, que podemos encontrar 

em qualquer grupo social, é que a etnomusicologia em uma perspectiva crítica busca 

aprofundar suas temáticas. Agora ela se aventura em temas específicos voltados para a busca 

dos direitos igualitários, a luta das minorias e microminorias assim como busca encontrar nos 

discursos musicais temas como o direito a cidadania plena e a justiça social em um sentido 

mais amplo. 

A etnomusicologia crítica é uma vertente da etnomusicologia moderna que vem 

rompendo com os tradicionais vínculos com a etnologia e com a musicologia. São estudos que 

seguem uma perspectiva ideológica de trabalhar com as minorias e para isto demonstram certa 

liberdade disciplinar, com aportes em teorias pós-modernas do pós-estruturalismo, pós-

colonialismo, pós-marxismo e da crítica feminista.  
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Também como ocorreu em outras disciplinas de orientação humanista, os ideais desta 

etnomusicologia atual se apropriaram de modo tardio de algumas teorias europeias pós-guerra, 

como cito aqui a Escola de Frankfurt com Adorno, a antropologia em Lévi-Strauss e pós-

estruturalistas com Foucault, Deleuze, Derrida e Lacan e Gramsci (que junto a Marx 

influenciou a filosofia libertária e emancipatória de Paulo Freire) e a Sociologia de Bourdieu. 

Segundo Pelinsky (2000 p.17-18), embora sem abandonar sua prática e tradição de 

coleta, análise e transcrição das obras, a etnomusicologia atual se preocupa com outras 

questões como: a compreensão intercultural da música desde a perspectiva de um horizonte 

dialógico; o papel de categorias tais como gênero, etnia, classe, idade, história pessoal na 

construção de significações musicais e a utilização simbólica da música na negociação (ou 

luta) pela conservação ou obtenção do poder político no geral ou de poder na vida pessoal e 

cotidiana. 

Nesta perspectiva, a música pode fazer cumprir sua função social para além da 

diversão, como o vem fazendo os educadores musicais, mas para a promoção da emancipação 

dos educandos onde podemos pensar de forma que “se a educação e a arte devem estar a 

serviço do homem, sua estratégia deve partir de sua própria cultura, inda que seja a cultura do 

oprimido” (TACUCHIAN, 1992, p.63).  

Estes temas são de suma importância, pois ao problematiza-los através da canção 

estamos possibilitando aos alunos da EJA compreender e se possível for, transformar ideias pré 

concebidas e antes nunca analisadas, refletidas, rompendo assim meios de reprodução social. 

Trabalhar com arte e com a música no Ensino Médio e na EJA, em especial na escola 

em período noturno e com trabalhadores, é sempre provocador. Para este aluno é preciso que a 

arte assuma outros papéis que não somente o da fruição e o das técnicas, o que tem sido 

problemático, dada a dificuldade de alguns docentes ampliarem seus horizontes pedagógicos 

para além dos métodos e práticas tradicionais. 

O fato de trabalhar com arte não exonera o educador de tratar dos temas mais sérios e 

que envolve o contexto social dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Aliar os 

discursos políticos com a música pode ser algo profundamente transformador.  Os discursos 

políticos podem perpassar qualquer área do conhecimento, e, historicamente, movimentos 

artísticos nasceram como forma de anunciar ou denunciar questões de ordem política e social.  

Artistas também tomaram para si a responsabilidade revolucionária de negação a 

sistemas políticos opressores, assim como assumiram o papel de denunciar ao mundo várias 

situações de negação dos direitos humanos. Posso citar Augusto Boal com o grupo Arena e 
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José Celso Martinez Corrêa com o grupo Oficina nas artes cênicas; Geraldo Vandré, Caetano 

Veloso e Chico Buarque, na Música; no Cinema, Ruy Guerra e Glauber Rocha.  

Tavares (1999) fala sobre os as características do discurso político utilizado em 

diferentes formas textuais onde, 

o trabalho com o discurso político na sala de aula pode tornar-se muito 

atraente devido ao seu caráter persuasivo e argumentativo, pois estas 

características possibilitam ao professor utilizar outros tipos de textos para 

exemplificar os conceitos e mecanismos que se encontram no texto 

argumentativo. Mais próximos do cotidiano dos alunos, o texto publicitário, 

as crônicas, os quadrinhos e até mesmo as letras de músicas são fontes 

atraentes para a demonstração dos recursos utilizados pelo discurso 

argumentativo (p.187). 
 

Nesta perspectiva a Educação Musical na EJA faz a interlocução com a Educação 

Ambiental – através da etnomusicologia crítica - quando na busca de contextualização com a 

realidade do aluno e o significado com que uma arte militante assume a tendência de uma 

educação política. 

É na denúncia social e no anúncio de esperança que os arte-educadores, por ética, 

podem se filiar a luta pela paz, justiça social e pela cidadania plena. Com base em Loureiro 

(2002), a cidadania é “algo que se constrói permanentemente, que não possui origem divina ou 

natural, nem é fornecida pelos governantes, mas se constitui ao dar significado ao 

pertencimento do individuo a uma sociedade” (p. 79).  

Para este fim, a canção se torna uma possibilidade de potencializar profícuas 

discussões em aula, em especial da EJA, que com as duras jornadas de trabalho, a leitura é 

algo distante de suas realidades. Em grande parte, esses alunos não leem jornais, mas escutam 

noticias no rádio quando estão em trânsito para o trabalho, não tendo tempo para aprofundar 

qualquer tipo de tema, pois, na maioria das vezes, a informação chega pela escuta e não pela 

leitura. As poucas leituras que a eles chegam vêm por meio das redes sociais onde, muitas 

vezes, a informação não apresenta as fontes e a aproximação com as realidades locais.  

Segundo Reigota (2009), a Educação Ambiental, como educação política, é por 

principio: 

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 as práticas que desconsideram a 

capacidade de discernimento e de intervenção das pessoas e dos grupos 

independentes e distantes dos dogmas políticos, religiosos e sociais e da falta 

de ética (p.15). 
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Neste sentido, defendo que, ao longo da história, muitos homens e mulheres emergem 

da sua vida comum, levantando bandeiras, disseminando discursos, denunciando injustiças 

sociais, anunciando esperanças nos mais variados contextos, nas mais distintas lutas, cada um 

a seu modo, cada qual com o repertório de vida que lhes dá possibilidade de ecoar e fazer 

ouvir suas vozes. São militantes das mais diferentes ordens, classes, profissões: professores, 

estudantes, operários, profissionais da saúde, campesinos, sindicalistas, ambientalistas e 

também os artistas. 

Neste caminho, destacamos um destes militantes, Dante Ramón Ledesma, músico e 

sociólogo, nascido em uma família cigana na Argentina tornou-se um ativista pelas causas 

sociais, pela humanidade, pelo direito à liberdade, à vida e à cidadania plena. Dante apresenta, 

em seu repertório, um discurso libertário, político e crítico-social. É na música que ele mostra 

seu ativismo político, que denuncia o que já viu e viveu e, é também na música que ele anuncia 

a esperança nos homens, nas mulheres, na vida e na transformação de um mundo que ficou no 

passado e que ele deseja não mais ver reproduzido.  

Dante aspira e inspira a uma transformação utópica no mundo em que vivemos, sem 

guerras, sem fronteiras geográficas onde todos tenham direito a terra, aos recursos que ela 

possa produzir, por fim, uma humanidade irmanada sem distinção de raça, onde o amor e a 

consciência coletiva prevaleçam acima de qualquer outro interesse. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  UM SUJEITO ECOLÓGICO EM FORMAÇÃO...  

 

Para exemplificar o modo como estamos trabalhando com a EJA, apresentamos este 

músicos que trabalhamos em nossas atividades. Dante Ramón Ledesma é músico argentino 

que veio morar no Brasil fugindo do extermínio de jovens ativistas políticos entre meados da 

década de 60 e meados da década de 80.  

Dante é um artista, não um ecologista, nem um educador ambiental, mas sua luta pelo 

direito a vida, a liberdade e a cidadania planetária nos fez encontrar os subsídios para defender 

uma tese de pesquisa de doutoramento que defendeu que ele constitui-se um Sujeito Ecológico 

com base no conceito cunhado por Carvalho (2012):  

um sujeito ideal que sustenta a utopia dos que creem nos valores ecológicos, 

tendo por isso, valor fundamental para animar a luta por um projeto de 

sociedade bem como a difusão deste projeto. Não se trata, portanto, de 

imaginá-lo como uma pessoa ou um grupo de pessoas completamente 

ecológicas em todas as esferas de suas vidas ou ainda como um código 

normativo a ser seguido e praticado em sua totalidade por todos os que nele 

se inspiram (p.67). 
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 Dante não pode ser estereotipado como um ecologista em todos os aspectos de 

sua existência, mas pode ser defendido, em meu entendimento, como um Sujeito Ecológico em 

construção – assim mesmo ele se entende, inacabado que traz em sua obra um discurso 

relevante para aqueles educadores que pretendem, a partir de uma educação dialógica, 

conscientizar, desvelar para transformar as duras relações de opressão que ainda se fazem 

presentes no mundo hodierno. 

 A obra de Dante e sua luta pela vida e pela coletividade está em consonância 

com a EA e com a Pedagogia Crítica podendo potencializar uma educação musical para além 

dos meios utilizados pelos educadores musicais como as partituras, cifras e métodos, pois, 

segundo Paulo Freire 

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 

um poema, uma tela, uma canção, um livro, tem por trás de si uma única 

razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um poema, um 

livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por múltiplas 

razões de ser de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou do criado, 

de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser. Por isto é que a mim 

sempre me interessou muito mais a compreensão do processo em que e como 

as coisas se dão do que o produto em si (FREIRE, 2011b, p. 25). 
 

 A intenção de Dante para com seu canto é a de dar voz àqueles que não 

conseguem fazer ouvir as suas. Seu desejo é conscientizar as pessoas para o amor, não aquele 

amor idealizado pelo senso comum, mas um amor que se manifesta na militância pela vida. É 

uma postura ética de colocar sua arte ao serviço de seus ideais. 

 Para isto, este autor traz, para sua canção, sua própria experiência de vida em 

um país que viveu o mais severo dos regimes totalitários da América Latina, a Argentina. 

Apresenta em seu repertório, gravados em artefatos culturais, outros compositores que fazem o 

mesmo discurso e viveram o mesmo em seu tempo, o que pode ser feito em qualquer outro 

gênero de canção.  

 Isto, porque, em seu tempo, foi preciso coletividade para sobreviver ao regime 

de repressão que atingiu toda a América Latina. Segundo Castanheira (2005) 

Nesse período de repressão das liberdades, muitos artistas latino-americanos 

abordaram os temas cotidianos e sociais com o olhar crítico e transmitiram 

em suas obras - vezes de maneira velada ou escancarada – mensagens 

contrárias ao regime vigente e que atingiram parte de população e grupos 

subversivos de oposição ao sistema (p.22). 
 

 Dante foi um artista que, contrariando o que se chamaria de bom senso, fez 

estas denúncias de forma escancarada. E com base nestas narrativas de vida onde se mostrou 

impressa sua trajetória social como homem público, das artes musicais, da sociologia, do 
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direito, o que fez com que fosse eleito como um dos mais emblemáticos músicos de protesto 

nos festivais nativistas do RS. 

A partir de então, considerando Dante um Sujeito Ecológico pude, com base na 

etnomusicologia crítica - que não faz somente a observação da música no centro de um grupo 

social, mas as relações políticas e de poder – eleger sua obra como um conteúdo para servir 

como instrumento para mediar diálogos com os alunos trabalhadores do Ensino Médio e a EJA 

em uma perspectiva interdisciplinar.  

Por final, colocamos a obra de Dante no patamar de uma música transgressora, ou seja, 

aquela que não foge ao compromisso ético de tomar uma posição em relação ao mundo, à 

sociedade e aos acontecimentos sociais e culturais. Também por transgredir com os modos 

tradicionais com que se produzem as práticas pedagógicas, o que entendemos ser de relevante 

importância para se pensar outros modos de trabalhar com educação musical, tanto nos cursos 

de formação de professores músicos, como nas ações pedagógicas dos professores na escola 

básica.  

 Junto a estas poderiam ser agregadas também as disciplinas de História, Sociologia e 

Antropologia. Deste modo, é possível desenvolver a consciência de que Dante tanto fala em 

suas narrativas, ou seja, possibilitar aos educandos a capacidade de interpretar o mundo a partir 

da escuta.   

Sendo assim, em uma perspectiva pedagógica interdisciplinar, elencamos um conteúdo 

a ser agregado ao trabalho do educador musical na escola: a música nativista de protesto de 

Dante, por nós tratada como a música transgressora.  Este termo por nós é empregado para 

aquela canção que tem o compromisso social de anunciar e denunciar ao mundo situações de 

opressões, crimes e negação dos direitos humanos. 

Para pensar nesta possibilidade de uma educação musical tendo aportes em uma música 

transgressora é preciso repensar também a formação de professores de modo que sejam eles 

mediadores, mas nunca doutrinadores. Que sejam professores músicos, mas que permitam que 

a música seja atravessada por outros conteúdos de modo a contextualizar e dar sentidos às 

manifestações culturais para o coletivo escolar. 

Com isto, reforço a ancoragem deste estudo na Pedagogia Crítica de Paulo Freire 

quando ele infere que aceitar a transgressão é uma possibilidade, escolha esta que fez o 

colaborador/biografado. “Possibilidade contra a que devemos lutar, e não diante do qual cruzar 

os braços” (FREIRE, 2014, p. 98).  



 

 

31 

 

E neste contexto é preciso compreender onde este artista, Sujeito Ecológico, se instaura 

como aquele que difere entre comporta-se ou agir como um ecologista em uma ação política, 

ou seja,  

o sujeito da ação política é aquele capaz de identificar problemas e participar 

dos destinos e decisões que afetam seu campo de existência individual e 

coletiva. A palavra política é entendida em um sentido mais amplo, como o 

viver e interferir em um mundo coletivo (CARVALHO, 2012, p.187). 
 

Este tem sido Dante Ramón Ledesma, um artista envolvido com as questões político 

sociais, em sentido mais amplo, como o mesmo afirma não envolvido com uma política 

partidária, mas uma estreita relação política com os ideais socialistas e com os discursos crítico 

sociais.  

Sua personalidade transgressora é que o autoriza a enfrentar os modos de opressão, 

negação dos direitos humanos, proteção da natureza, preservação da vida, contextualizando 

para conscientizar e evitar que estas situações, por ele experienciadas, voltem a se manifestar. 

O artista seja ele vanguardista ou não, em seu contexto social e por sua 

personalidade criadora, enxerga, visibiliza e remonta um movimento como 

meio de contestação e chega onde o Estado não alcança. Ele escancara, 

evidencia e denuncia a condição humana através da arte, linguagem 

universalizadora e social (CASTANHEIRA, 2015, p.35). 
 

Dante faz da música um instrumento de conscientização para a preservação da vida e 

da manutenção solidária das relações pessoais. É um músico que usou a canção como um meio 

de militância, logo, sua obra merece ser analisada nos conteúdos elencados por aqueles 

professores que escolhem trabalhar com a educação musical em uma ancoragem na EA e na 

Pedagogia Crítica, a partir da Etnomusicologia Crítica desde a formação até a escola básica.  

Através de sua bandeira de luta, que é seu repertório, sua voz, seu canto, sua música, 

propomos que estes sejam tratados como potenciais ferramentas ou instrumentos 

metodológicos formando um conteúdo crítico que entendo serem pertinentes para os diálogos 

dentro da escola.  

Especialmente para o ensino médio, quer seja no Politécnico (diurno/noturno) ou na 

Educação de Jovens e Adultos (noturno), com alunos em sua maioria trabalhadores, a ação 

pedagógica precisa percorrer outros caminhos, cujos conteúdos devem assumir outra 

perspectiva do “fazer”, ou seja, um “fazer crítico”, logo, “um permanente questionamento da 

direção tomada pela prática docente no rumo de uma concepção de educação voltada para as 

classes subalternas da sociedade” (LIBANÊO, 2012, p. 47). 

Sendo assim, pensamos que a formação do professor músico deve voltar o olhar e a 

escuta para as comunidades, suas realidades, suas manifestações artísticas e culturais para 
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obter uma relação ecologicamente equilibrada. Para isto, o trabalho com artistas, voltados para 

as questões sociais, pode ser valioso para a ação pedagógica com ênfase na crítica social.  

Para tal, o professor músico/artista precisará assumir o protagonismo de uma arte que 

vai para além das fruições estéticas e do prazer dos sentidos, como observar e dialogar a partir 

da arte na relação dos sujeitos divididos pelas classes que são definidas pelo trabalho e pelos 

recursos. Segundo Fischer (1983), em uma sociedade divida em classes, as classes procuram 

recrutar a arte – poderosa voz de coletividade – a serviço de suas propostas particulares.  

Para este fim apresentamos a obra de Dante, o Sujeito Ecológico, nascido cigano, 

crescido argentino, vivendo brasileiro, assumido gaúcho pampeano, um sujeito do mundo. Um 

protagonista e militante das causas sociais, contra qualquer forma de opressão, violência, 

negação de recursos, um amante da vida, da arte que viveu pela defesa de suas causas e 

promete viver defendendo-as até os últimos dias. 

Finalmente, encerramos este estudo com uma frase da canção, “Pela paz e por quem 

luta por ela”, interpretada por Dante Ramón Ledesma, o colaborador/biografado, considerado, 

neste estudo, um Sujeito Ecológico: “Eu lhes dou minha garganta para que cantes comigo e 

conosco cantem povos que ainda lutam pela paz”. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS LIMITES 
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RESUMO: A educação ambiental está em crise (LAYRARGUES, 2012). O processo de 

institucionalização deste campo do conhecimento, junto às esferas burocráticas dos aparelhos do Estado 

brasileiro na última década, tem comprometido sua capacidade de atuação contra-hegemônica frente à 

sociedade e em sua relação com os movimentos populares e ambientais. A expressiva degradação ambiental 

e as múltiplas formas de injustiça social seguem crescendo em todo o território nacional, o que demonstra a 

limitação dessa educação pensada desde cima. Portanto, propomo-nos refletir sobre os limites dessa 

educação ambiental institucionalizada e das possibilidades de trilharmos novos rumos emancipatórios. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, institucionalização, contra-hegemonia. 

 

 

 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

As origens da educação ambiental apontam a efervescência das temáticas ambientais que 

marcaram os anos 60 e 70 do século passado. Nascida da rebelião dos movimentos ecológicos e 

contraculturais, propunha-se ao desenvolvimento de uma nova perspectiva da relação humana com 

os ambientes naturais. No Brasil, a educação ambiental inaugura sua atuação em plena Ditadura 

Civil-militar, a partir de alguns ativistas como Alberto Ruschi, Cacilda Lanuza, Frans Krajcberg, 

Fernando Gabeira, José Lutzenberger e Miguel Abellá, entre outros. No domínio do Estado ficou 

sobre a responsabilidade da recém-criada Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

subordinada ao Ministério dos Transportes. No mesmo período, o Ministério dos Transportes fora 

responsável pela construção da rodovia Transamazônica, com seus sérios impactos sobre o bioma 

Amazônia, o que já denotava as limitações dessa parceria entre a educação ambiental e as políticas 

de um Estado capitalista (REIGOTA, 2012, p. 83-84). 

Nas décadas seguintes, a educação ambiental seguiu em um processo de institucionalização 

junto às esferas do poder estatal, sendo incorporada a diversas diretrizes, normativas e leis federais 

que a regulavam como uma política pública. Na Constituição de 1988, por exemplo, já ficava 

estabelecido que cabe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2010, p. 115). 

Nos anos 90, período de consolidação do modelo neoliberal no país, o Rio de Janeiro foi sede do 
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encontro que se tornaria um marco (mais simbólico que propriamente efetivo) nos debates em torno 

da questão ambiental, tratava-se da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio-92).  

Com a realização desse evento e a consequente popularização da temática ecológica no 

território nacional, o processo de oficialização da educação ambiental intensifica-se com a criação 

de diversas normativas e organizações governamentais como o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (1994), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), Política Nacional de Educação 

Ambiental (1999) (GUIMARÃES, 2010). E mais recentemente as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (MEC, 2012) que, por sua vez, também fazem parte da proposta de 

Base Nacional Curricular Comum, ainda em construção. 

Em sua primeira fase, a educação ambiental expressava uma concepção conservacionista, 

focada na transformação dos efeitos colaterais resultantes do “inevitável” processo de modernização 

da sociedade. Desse modo, bastavam certas correções que envolviam a educação para a preservação 

do meio ambiente e a adoção de soluções técnicas e científicas que reduzissem os impactos 

humanos sobre o meio ambiente (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p.5). 

A partir da década de 1990, alguns educadores, que partilhavam uma perspectiva 

socioambiental, em oposição à perspectiva vigente, propuseram uma releitura da educação 

ambiental chamada por eles de conservadora, discordando do seu discurso focado em reformas 

setoriais e na modernização conservadora como forma de reverter os problemas ambientais. Sua 

perspectiva exaltava a necessidade de uma profunda transformação sociopolítica que atingisse as 

bases da sociedade capitalista, questionando suas instituições e valores culturais (LAYRARGUES; 

LIMA, 2011, p.7). Sobre esse contexto de revisão da educação ambiental, Mauro Guimarães aponta 

que: 

Senti a necessidade de re-significar a educação ambiental como “crítica”, por 

compreender ser necessário diferenciar uma ação educativa que seja capaz de 

contribuir com a transformação de uma realidade que, historicamente, se coloca em 

uma grave crise socioambiental. Isso porque acredito que vem se consolidando 

perante a sociedade uma perspectiva de educação ambiental que reflete uma 

compreensão e uma postura educacional e de mundo, subsidiada por um referencial 

paradigmático e compromissos ideológicos, que se manifestam hegemonicamente 

na constituição da sociedade atual (GUIMARÃES, 2004). 
 

Portanto, a vertente crítica nasce, conforme o autor, da necessidade de destacar a dimensão 

política e econômica que atravessa as questões ambientais, a fim de estimular, no campo, o 

desenvolvimento de uma postura emancipatória capaz de contribuir para essa transformação radical 

da sociedade. Em torno dessa vertente, nascem diversas adjetivações que foram sendo utilizadas 

para expressar essa dimensão anticapitalista da educação ambiental: crítica, emancipatória, 
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transformadora, popular. Em um plano teórico, essa corrente buscou subsídio em diversas fontes, 

entre elas podemos destacar: a educação popular (mais especificamente o pensamento freireano), o 

marxismo e a teoria crítica. Segundo Isabel Carvalho, “A educação crítica tem suas raízes nos ideais 

democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação” (CARVALHO, MMA, 

2004). A fim de explicar as bases que fundamentam a vertente crítica da educação ambiental, 

Layrargues e Lima afirmam que: 

A vertente crítica, por sua vez, aglutina as correntes da Educação Ambiental 

Popular, Emancipatória, Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental. 

Apoia-se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a 

dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando 

o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental. Todas 

essas correntes, com algumas variações, se constroem em oposição às tendências 

conservadoras e comportamentais analisadas, procurando contextualizar e politizar 

o debate ambiental, articular as diversas dimensões da sustentabilidade e 

problematizar as contradições dos modelos de desenvolvimento e de sociedade que 

experimentamos local e globalmente (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p.11). 
 

Por sua vez, essa perspectiva crítica de Educação Ambiental também vai sendo 

gradualmente incorporada às normatizações e políticas de Estado, deixando de manifestar-se 

enquanto oposição às leituras instituídas para compor o hall oficial dos ministérios e secretarias 

responsáveis pelas políticas ambientais e educacionais em níveis federais. Esse reposicionamento da 

tendência crítica se consolida efetivamente com a chegada do PT ao poder executivo federal na 

figura do presidente Lula. A partir desse período, a educação ambiental crítica é significativamente 

impulsionada como uma política educacional emanada pelas diretrizes governamentais. Sobre este 

processo o educador ambiental Rodrigo Barrchi aponta que:  

A educação ambiental no Brasil atravessa um amplo processo de 

institucionalização e regulamentação de suas concepções teóricas, 

instrumentalizações técnicas, e de suas formas de ação e prática. Ela encontra-se, 

no Brasil, amparada e sustentada por um complexo e intrincado aparato 

documental, técnico e judiciário, que estabelece sua obrigatoriedade como uma das 

possíveis formas de transformação social e ecológica de uma situação de crise na 

qual todos os países do globo, de forma mais ou menos intensa, atravessam. 

(BARCHI, 2013) 
Nesse contexto, o ensino formal escolar tornou-se o espaço privilegiado para concretização 

das políticas públicas voltadas à educação ambiental. Constata-se que, entre os anos de 2001 e 

2003, houve um crescimento de 32% no número de escolas que ofertam educação ambiental em 

seus programas. Esses dados foram obtidos por meio de uma pesquisa promovida pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em parceria com o MEC, no 

ano de 2005, que buscou construir “Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino 

Fundamental Brasileiro”. Este trabalho apresenta uma análise quantitativa e reflexiva sobre o 

processo implantação da educação ambiental no Brasil a partir dos dados do Censo Escolar, 
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buscando “entender melhor como a Educação Ambiental é processada e significada nos diferentes 

contextos escolares e interpretar qualitativamente a inserção da Educação Ambiental no ensino 

fundamental” (VEIGA, et al. p. 7, 2005).  

Por outro lado, verifica-se por meio deste mesmo levantamento que, apesar da grande 

expansão da educação ambiental, existe um alto índice de destinação imprópria do lixo escolar e 

uma insuficiente participação da escola em atividades comunitárias (VEIGA, et al, 2005). Tais 

constatações revelam certa contradição na implementação de tais políticas, pois tanto o diálogo com 

a comunidade, como as políticas de tratamento de resíduos aparecem como elemento basilar nos 

discursos da educação ambiental, ou seja, para o questionamento da sociedade consumista e 

descartável em que vivemos. 

Com base nos resultados obtidos com essa pesquisa, foi desenvolvida uma segunda etapa de 

investigação sobre a implementação da Educação Ambiental no Brasil. Seu título - “O que Fazem as 

Escolas que Dizem que Fazem Educação Ambiental?” – já traduz a intenção de aprofundar a 

pesquisa para além da análise de dados quantitativos, buscando compreender as percepções e 

práticas que subsidiavam os trabalhos de Educação Ambiental.  Seu objetivo era “ampliar a escala 

de investigação e aproximação e conhecer in loco como a escola pratica a Educação Ambiental.” 

(TRAJBER; MENDONÇA, 2006, p. 16). 

Deste modo, 418 escolas de todas as regiões do país participaram da pesquisa desenvolvida 

por meio de um questionário sobre suas experiências com a educação ambiental. Carlos Loureiro, 

um dos educadores responsáveis por este trabalho, observou que, quando questionados sobre os 

objetivos principais da educação ambiental, mais da metade dos respondentes, declarou tratar-se da 

sensibilização para o convívio com a natureza e a conscientização para a cidadania. Analisando 

esses dados, Loureiro afirma que: 

[...] se verifica a necessidade de alterar o quadro sobre as percepções do que se 

coloca como objetivos da Educação Ambiental, incluindo elementos para além da 

prática discursiva da sensibilização ou conscientização. Limitar os fins da 

Educação Ambiental à sensibilização do convívio com a natureza e à 

conscientização para a cidadania plena permite identificar um conceito estreito 

dessa Educação (LOUREIRO, 2007, p.47). 
Logo, é possível perceber que se mantém a não correspondência entre aqueles princípios 

norteadores das políticas educativas emanadas pelo Estado e as práticas efetivas desenvolvidas no 

“chão de escola”.  O mesmo verifica-se quanto ao precário diálogo estabelecido entre as escolas e 

as comunidades de que fazem parte, pois a “participação ativa da comunidade nos projetos de 

intervenção” foi apontada como o último fator para a inserção da Educação Ambiental nas escolas. 

(LOUREIRO, 2007, p.47). Portanto, tais dados no permitem constatar que:  
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Essas contradições evidenciadas demonstram certo distanciamento entre o que 

dizem e fazem as escolas em termos de Educação Ambiental e um contínuo trânsito 

entre discursos de adesão a um determinado ideário teórico, que, no entanto, não 

consegue se relacionar com a proposição de práticas coerentes (TRAJBER; 

MENDONÇA, 2006, p.107). 
 

Podemos perceber que, apesar da grande expansão da educação ambiental no ensino formal 

promovida pelo Estado, existe uma grande limitação quanto à efetividade desse processo. Essas 

pesquisas, desenvolvidas e financiadas pelo próprio governo, diagnosticam que ainda predominam 

nas escolas uma visão de educação ambiental voltada à sensibilização para o convívio com a 

natureza, sem a consideração dos aspectos sociais, econômicos e políticos que envolvem as 

questões ambientais.  

 

LIMITES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA INSTITUÍDA 

 

Portanto, a partir desses estudos, podemos refletir criticamente sobre as limitações dessa 

grande e veloz expansão da educação ambiental pelo território nacional nos últimos anos. Seria 

arriscado tecermos uma avaliação que permita compreender o real impacto da disseminação da 

Educação Ambiental na realidade socioambiental brasileira, para essa empreitada seria necessário o 

desenvolvimento de futuras pesquisas voltadas especificamente a essa questão. No entanto, partindo 

das pesquisas do educador ambiental Mauro Guimarães, podemos afirmar que: 

[...] apesar da grande difusão da educação ambiental no meio educacional, formal e 

não-formal, ao longo destes últimos 25 anos no Brasil e, até a mais tempo, no 

mundo, tivemos neste mesmo período uma maior degradação ambiental no Brasil e 

no mundo; ou seja, hoje apesar desta difusão da educação ambiental, a sociedade 

moderna destrói mais a natureza do que há 25 ou 30 anos (GUIMARÃES, 2006, p. 

22-23). 
 

É a partir dessas análises, e outras correlacionadas, que os autores da vertente crítica têm 

constatado a existência de uma crise de identidade vivida atualmente pela educação ambiental 

brasileira. Essa crise refere-se, principalmente, a esse descompasso entre as concepções acadêmicas 

do campo (expressas nas políticas de Estado) e aquilo que está sendo desenvolvido como educação 

ambiental na sociedade civil. Ou seja, de um lado temos um significativo avanço dos debates 

teórico-metodológicos travados nos espaços acadêmicos, a partir de uma perspectiva crítica de 

educação ambiental e, do outro, percebe-se uma, também ampla, disseminação da educação 

ambiental em escolas, projetos e campanhas ambientais, mas que seguem hegemonicamente 

amparadas em uma perspectiva conservadora das questões ambientais (LOUREIRO, 2009; 

LAYRARGUES, 2012; GUIMARÃES, 2010). 

Apesar da institucionalização da educação ambiental crítica por meio de políticas públicas 
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voltadas a educação e ao meio ambiente, e da ampliação das pesquisas e trabalhos de educação 

ambiental desenvolvido pelas universidades, a educação ambiental, que tem alcançado a sociedade 

civil, segue reproduzindo as perspectivas consideradas conservacionistas e pragmáticas. Segundo 

Layrargues e Guimarães, as causas que mantêm a hegemonia das posturas conservadoras da 

Educação Ambiental é principalmente a chamada “armadilha paradigmática”, ou seja, as formas de 

imposição de uma racionalidade hegemônica que parte da ideia de um caminho civilizatório único e 

inquestionável e que estão presentes nesses espaços educacionais (GUIMARÃES, 2010; 

LAYRARGUES, 2012). 

Para Layrargues, a superação desse distanciamento exige travar uma disputa com as 

tendências conservadoras de educação ambiental, buscando enfrentar essa “armadilha 

paradigmática” e sua inculcação ideológica. Desse modo, o trabalho dos educadores seria o de 

promover uma ampla disseminação da Educação Ambiental, com o auxílio dos processos de 

formação educacional e livros didáticos que possam estimular a adoção de posturas mais críticas 

nesses espaços. Assim como ressalta a necessidade de construção de um maior diálogo com os 

movimentos, tais como: Serviço Social, Eco-Socialismo e Movimentos por Justiça Ambiental 

(LAYRARGUES, 2012). 

Sem querer desqualificar as causas e soluções propostas por esses educadores para a crise de 

identitária da educação ambiental, mas, a fim de contribuir com esse debate do campo, vamos trazer 

novos elementos para a compreensão desse quadro no referente à própria tendência crítica. Trata-se 

de algumas posturas limitantes dessa tendência que, segundo nosso entendimento, também têm 

contribuído para a crise enfrentada pela educação ambiental contemporânea.  

Em primeiro lugar podemos observar que, para além da necessidade de reforçar a 

implementação da perspectiva crítica de Educação Ambiental por meio de políticas públicas e 

processos formativos, talvez a limitação esteja na própria postura de querer produzir um “consenso” 

a partir de cima, ou seja, a partir dos espaços de poder político e intelectual. Sem negar o papel dos 

intelectuais e educadores da academia, cabe-nos problematizar suas formas de inserção e diálogo 

com a sociedade. Mesmo concordando com a existência de armadilhas ideológicas, operadas pelos 

poderes instituídos na sociedade, valorizamos a capacidade humana de produzir formas de pensar e 

agir que subvertem as lógicas do capital. São coemergências sociopolíticas que brotam das margens 

do sistema e que independem da “conscientização” operada verticalmente pelos espertos do 

conhecimento.    

Portanto, questionamo-nos sobre a limitação desse processo de institucionalização da 

educação ambiental operada pela força opressiva e uniformizadora do Estado brasileiro. 
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Principalmente quando levamos em consideração que, com o desenvolvimento da política 

neodesenvolvimentista, a partir do primeiro governo Lula, muitos educadores identificados com a 

corrente crítica da educação ambiental passaram a compor os ministérios e secretarias do aparelho 

de Estado. Sobre esse processo, Marcos Reigota aponta que “A versão oficiosa da história e dos 

fundamentos da educação ambiental, favorável ou impregnada da política do primeiro governo 

Lula, foi construída em algumas das mais importantes universidades e outras mais periféricas [...]” 

(REIGOTA, 2008, p.62). 

Entretanto, passou-se mais de uma década que a educação ambiental crítica foi oficializada 

junto aos órgãos governamentais, e não pudemos perceber uma real modificação frente à gigantesca 

degradação ambiental e social em que vive o Brasil em tempos neodesenvolvimentistas. Pelo 

contrário, essa coalizão dos educadores ambientais com a oficialidade governista provocou certo 

enfraquecimento do caráter contestatório da educação ambiental crítica. Podemos observar que, 

quando o governo assumiu claramente uma política neodesenvolvimentista afrontando os princípios 

socioambientais defendidos pela educação ambiental crítica, houve certo silêncio por parte de 

alguns desses educadores. Sobre essa situação, o educador ambiental Reigota coloca que: 

Muitos(as) colegas, pouco antes e principalmente durante o primeiro governo Lula 

deixaram de lado as relações que sustentam o ideário político ecologista de 

solidariedade, colaboração e perspectiva de construção de uma  sociedade justa,  

sustentável  e  pacifica  pelo pragmatismo do poder passageiro e pelos benefícios 

do capital simbólico oferecido pelo aparelho do Estado, dos patrocínios das 

empresas estatais, das agências de publicidade e dos cofres públicos (REIGOTA, 

2008, p. 62). 

Podemos, inclusive, observar diversos casos onde a educação ambiental, além de não 

contribuir para a superação das desigualdades e degradações socioambiental, também age em prol 

da manutenção dessas injustiças, como coloca o colega Caio Floriano dos Santos: 

Podemos, com isso, afirmar que a EA tornou-se um importante 

instrumento/ferramenta para os poderes hegemônicos (político e econômico) ao 

servir como elemento de compensação dos impactos sociais e ambientais (previsto 

no processo de licenciamento) elaborado por consultores e, dessa forma, utilizado 

para comprovar a responsabilidade socioambiental (marketinhg verde) (SANTOS, 

2013) 

Em diversos casos onde se verifica a existência de conflitos ambientais, resultante da 

resistência das comunidades frente aos graves impactos sociais e ambientais causados pelos grandes 

empreendimentos econômicos, a educação ambiental acaba atuando como instrumento de 

legitimação dessas injustiças. Ao invés de colocar-se ao lado das comunidades impactadas por tais 

empreendimentos, a educação ambiental busca minorar esses conflitos por meio de projetos de 

“conscientização” e “desenvolvimento sustentável” voltados a tais comunidades. Segundo Carlos 
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Machado:  

[...] a educação ambiental tem sido utilizada visando mitigar as consequências de 

tais empreendimentos visando convencer os grupos sociais mais fracos, 

prejudicados e que serão desalojados, de que devem contribuir “para as gerações 

futuras” ao abandonarem suas terras, áreas, histórias, vidas, enfim, tudo que 

construíram no passado, em nome de um futuro melhor para todos. (MACHADO. 

et al., 2013, p. 2). 

É nesse contexto que surge a necessidade de caminharmos rumo a uma “crítica da crítica”, 

não no sentido de dissimular a necessidade da luta contra as estruturas de poder materiais e 

simbólicas da modernidade capitalista, defendidos pela perspectiva crítica, mas da necessidade de 

repensar sua perspectiva e sua forma de relação com a sociedade. Pois como afirma Barchi:  

[...] ao perder sua radicalidade em nome de uma governamentalidade e do próprio 

estabelecimento de um novo, único e indiferenciado senso comum, a educação 

ambiental corre o risco de se tornar uma aliada da destruição ecológica que tanto 

almejava combater. Seja por seu silêncio, seja por suas práticas hierarquizantes, 

classificatórias e excludentes de conhecimentos e práticas. (BARCHI, 2013)   

Para Baremblitt toda produção inovadora e revolucionária de uma nova perspectiva frente ao 

mundo concebido se manifesta como uma “força instituinte” que pautada por uma utopia ativa 

tende a questionar os limites daquilo que é socialmente instituído. Assim, o próprio instituinte 

movimenta-se em prol de sua manifestação enquanto instituído, assumindo um aspecto estático no 

processo da institucionalização. No entanto, o instituído não pode ser compreendido como uma 

mera antítese negativa das forças instituintes, como coloca o mesmo autor ao afirmar que “[...] é 

evidente que o instituído cumpre um papel histórico importante, porque as leis criadas, as normas 

constituídas ou os hábitos, os padrões, vigoram para regular as atividades sociais, essenciais a vida 

da sociedade” (BAREMBLITT, 2012, p. 28).  

Mas, cabe ressaltar, que existe uma tendência do instituído manifestar-se como força 

conservadora a qual tende a perpetuar-se e a refutar a movimentação de novos instituintes. Por isso, 

podemos entender a educação ambiental crítica como essa força instituinte que surge da ânsia por 

trazer novas perspectivas sobre as questões ambientais e sua relação com a educação. Mas essa 

mesma utopia ativa, quando incorporada pelas vias hegemônicas do Estado, passa a assumir o status 

de instituído, tomando uma postura conservadora a ponto de considerar-se como a única capaz de 

promover as reais transformações socioambientais. E nesse processo os “experts” de certo campo 

do conhecimento também acabam afiançando às lógicas instituídas, o que acaba por reduzir sua 

capacidade de posicionamento contra-hegemônico.  Baremblitt aponta que: 

[...] nossa civilização tem produzido um saber a cerca de seu próprio 

funcionamento como objeto de estudo e tem gerado profissionais, intelectuais, 

“experts”, que são os conhecedores dessa estrutura e do processo desta sociedade 

em si. Esses conhecedores tem se colocado, em geral, a serviço das entidades e das 
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forças que são dominantes em nossa sociedade. Por exemplo: a serviço da 

instituição que representa o máximo da concentração de poder, o extremo da 

concentração de controle e de hegemonia sobre a sociedade que é o Estado 

(BAREMBLITT, 2012, p. 12). 

A partir desse cenário, defendemos que a educação ambiental carece atualmente de uma 

nova força instituinte capaz de renovar os olhares sobre a educação e a relação com a sociedade. 

Precisamos de alternativas que atuem por fora do aparelho de Estado e composturas livres da crença 

colonialista da “conscientização” do outro e de sua objetificação. Pois essa percepção acaba por 

instaurar um processo vertical onde, partindo dos experts, a perspectiva crítica deve ser disseminada 

à sociedade. Portanto, defendemos um processo educativo que não seja transmitido verticalmente 

por nenhum tipo de vanguarda presa a certas verdades acadêmicas e com o apoio dos poderes 

hegemônicos representado pelo Estado. 

Nessa reflexão por uma educação ambiental que transite por fora das vias de poder do 

Estado, temos tomado como inspiração as reflexões tecidas pelo educador Rodrigo Barchi que 

propõe uma perspectiva libertária para o desenvolvimento desse campo do conhecimento. 

Fundamentado em Foucault, Barchi entende o poder como uma força potente que emerge de baixo, 

distribuída pelas bases da sociedade e que acaba sendo capturada pelas múltiplas formas de 

instituição, como no caso do Estado. Este último atua como agente homogeneizador e disciplinador 

dessa potência social em prol da manutenção de sua hegemonia e dos privilégios das minorias 

detentoras do capital. Assim, se torna evidente a contradição de uma educação ambiental que, tendo 

como principal objetivo a superação da insustentabilidade socioambiental, atua pelas vias e 

aparelhos burocráticos de um Estado que, junto com os detentores do capital, é um dos principais 

promotores da destruição socioambiental. (BARCHI, 2013). Diante deste cenário, Barchi propõe 

alguns questionamentos sobre o potencial transformador da educação ambiental contemporânea:  

[...] as formas de se fazer e pensar na EA estão imersas no âmbito de um Estado 

que somente permite aquilo que não ameace sua dominação, sua soberania e seu 

poder. É necessário, portanto, que na própria EA então estabelecida como política 

oficial se faça uma classificação, hierarquização e exclusão/inclusão das 

perspectivas e saberes que lhe serão úteis em sua perpetuação.  

Mas se era justamente a centralização do poder no Estado em sua aliança com o 

capital é que promove a destruição do planeta, a implantação de uma EA por esse 

mesmo Estado é a responsável por sua banalização e destruição? Ou a EA será 

justamente mais um dos dispositivos do Estado para a continuidade do seu poder, a 

partir de agora, sob uma determinada perspectiva ecológica que não seja 

discrepante dos interesses do capital?  

Pode haver uma EA que funcione de outra forma, alheias, fora, marginal ou menor 

à que foi estabelecida? Onde elas funcionam como exercício de poder e onde 

funciona como exercício de resistência? Ela pode manter sua radicalidade 
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contestatória e reivindicativa estando já cristalizada em regulamentações? 

(BARCHI, 2013, p. 3259-3260) 

São reflexões como estas que nos impelem a buscar outros caminhos para a educação 

ambiental que não se resumam a uma nova forma de homogeneização e opressão das singularidades 

sociais e ambientais. Defendemos a necessidade de educadores que produzam uma autocrítica de 

sua prática e abordagem, e assim se coloquem lado a lado com os movimentos sociais para juntos 

repensarem os limites socioambientais impostos pela sociedade capitalista. Pois a perspectiva crítica 

não tem sido suficientemente crítica com sua própria abordagem, como sintetiza Baremblitt: 

Para poderem efetuar essa autocrítica os experts não podem fazê-lo no seio de sua 

torre de suas torres de marfim, não podem fazê-los nas academias ou 

exclusivamente nos laboratórios experimentais. Eles têm de entrar em contato 

direto com esses coletivos que estão se autoanalisando e autogestionando. Para 

incorporar-se a essa comunidades, desde um estatuto diferente daquele que tinham. 

Esse estatuto deve resultar de uma crítica das posições, postos, hierarquias que eles 

têm dentro dos aparelhos acadêmicos ou jurídico-políticos do Estado, ou, ainda, 

das diretivas das grandes empresas nacionais e multinacionais.  Eles têm de 

reformular sua condição profissional, seu saber específico. E só conseguirão 

reformulá-los numa gestão, num trabalho feito em conjunto com essas 

comunidades e na mesma relação de horizontalidade com que qualquer membro 

dessa comunidade o faz (BAREMBLITT, 2012, p. 16). 

Portanto, a dificuldade que a educação ambiental crítica tem encontrado em perceber sua 

manifestação na sociedade, explica-se pelo fato de que ela realmente não nasce das bases da 

sociedade, mas das produções acadêmicas que a construíram e que insistem em disseminá-la por 

meio de um processo vertical e impositivo com auxílio do Estado. Layrargues também observa o 

isolamento que mantém essa macrotendência da educacional ambiental reclusa dos espaços 

acadêmicos: 

A macrotendência Crítica, apesar de sua expansão, encontra-se ainda restrita quase 

exclusivamente ao âmbito da pós-graduação na universidade, seu maior “reduto” 

político, produzindo conhecimento social e politicamente engajado, por meio de 

reflexões e análises acadêmicas que apresentam as características teóricas e 

metodológicas da Educação Ambiental Crítica e que expõem as contradições do 

atual modelo de desenvolvimento (LAYRARGUES, 2012, p.410).  

Como a educação ambiental pode contribuir para a superação do capitalismo e sua inerente 

in/sustentabilidade socioambiental, como se propõe, se nasceu dentro da academia e não consegue 

deixá-la? Talvez a nossa saída não seja insistir nesse processo que encaminha a educação ambiental 

das universidades para o mundo, mas sim pensarmos em processos que cultivem a diversidade de 

modo que a relação universidade-sociedade se manifeste como uma via multilateral para além dos 

discursos. 

Portanto, o desafio que colocamos é de nos aproximarmos de uma proposta educacional que 

não depende de modelos corretos ou formas específicas de produção de conhecimento, mas de criar 
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espaços de diálogo e trocas de experiência entre universos diferentes. Inspirados em Boaventura de 

Sousa Santos, pensamos na produção de “zonas de inteligibilidade”, onde seja possível estabelecer 

a comunicação destas posturas marginalizadas do mundo e, a partir desse diálogo, construir redes 

que possam fundar novas formas de sociabilidade, de economia e de políticas contra-hegemônicas. 

Conforme coloca o mesmo autor: 

À teoria crítica compete, em vez de generalizar a partir dessas alternativas em 

busca de Alternativa, torná-las conhecidas para além dos locais e criar, através da 

teoria da tradução, inteligibilidades e cumplicidades reciprocas entre diferentes 

alternativas em diferentes locais. A criação de Redes translocais entre alternativas 

locais é uma forma de globalização contra-hegemônica – a nova fase do 

cosmopolitismo (SANTOS, 2002, p. 36). 

Portanto, sentimos a necessidade de promover uma “autorreflexividade” de nosso papel 

enquanto educadores ambientais para evitar que, no processo de enfrentamento das percepções 

instituídas, acabemos construindo novas formas de poder e opressão sobre perspectivas e 

cosmovisões diferentes da nossa (SANTOS, 2002). Portanto, estamos alinhados com Santos quando 

afirma que: 

A autorreflexividade é a atitude de percorrer criticamente o caminho da crítica. 

Esta atitude é particularmente crucial quando o caminho é a transição 

paradigmática porque, nesse caso, a dificuldade é dupla: a crítica corre sempre o 

risco de estar mais perto do paradigma dominante e mais longe do paradigma 

emergente do que supõe (SANTOS, 2002, p. 17). 

É a partir desse momento crítico da Educação Ambiental que temos exercitado outros 

olhares sobre nosso fazer como educadores. Possibilidades mais abertas à heterogeneidade do 

mundo e suas formas de resistir às determinações dessa modernidade capitalista. Assim, temos nos 

questionado se precisamos de outra verdade que se oponha à “verdade do capital”, ou podemos 

conviver com as múltiplas possibilidades socioambientais, culturais e econômicas que, por meio de 

sua própria diferença, fazem frente a tais modelos opressores e in/sustentáveis.  
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ENTORNO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E OS 

DESAFIOS NA LUTA POR JUSTIÇA AMBIENTAL 
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CAPES 

 

RESUMO: O esforço reflexivo presente neste artigo objetiva desenvolver, através da revisão 

bibliográfica e do reencontro com experiências de trabalho junto ao contexto das comunidades 

tradicionais da pesca artesanal no município de Rio Grande, elementos constitutivos da educação 

ambiental crítica e da justiça ambiental que no movimento da realidade educativa contribuem para 

identificação/superação dos conflitos ambientais vivenciados no setor através da escassez dos recursos 

pesqueiros. O aporte teórico utilizado neste trabalho situa-se nas contribuições de Paulo Freire, 

Philippe Layrargues, Karl Marx, Carlos Loureiro, Lúcia Anello, etc., e contribuem para inferência de 

que os processos de educação ambiental nestes contextos não formais constituem-se por processos 

críticos, capazes de construir conhecimentos que auxiliam os sujeitos envolvidos nas ações de 

resistência não só frente aos conflitos locais, como também potencializa o amadurecimento da leitura 

de mundo, aproximando-os da pauta mais ampla da justiça ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: Pesca Artesanal. Educação Ambiental Critica. Justiça Ambiental. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tratar de educação e justiça ambiental relacionadas às comunidades tradicionais, e em 

especial no contexto da pesca artesanal no município do Rio grande, exige um esforço 

reflexivo que articule a lógica estrutural do modelo produtivo presente em nossa sociedade; 

bem como a historicidade teórica e prática construída pelo referencial teórico coerente com as 

práticas de educação que se compromete com a transformação da realidade vivida, no 

contexto dos conflitos socioambientais. 

Desta forma, registra-se como base teórico/metodológica das reflexões que seguem, a 

teoria crítica, compreendendo que nossas relações se constituem mediadas pela realidade 

produzida no Sistema Capitalista Globalizado. E, o Brasil na condição de parte integrante 

deste sistema, evidenciamos que historicamente produz a desigualdade social e ambiental, 

comprometendo-se com o desenvolvimento societário, fundamentado na exclusão, na 

alienação e na exploração das massas trabalhadoras, de tal forma que tudo se reduz à 
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potencialidade das relações de mercado – isto é, tudo se reduz ou se transforma em 

mercadoria (KUENZER, 2002). 

Cabe registrar que a definição da pesca artesanal como objetividade de análise e base 

para revisão bibliográfica entorno das categorias Educação e Justiça Ambiental, justifica-se na 

sistemática das experiências vivenciadas junto à estas famílias, tanto no âmbito acadêmico 

com a formação de cooperativas e associações, como na proposição e desenvolvimento de 

políticas públicas no contexto do executivo municipal. Desta forma, para facilitar a 

compreensão deste contexto, o primeiro esforço reflexivo expressa um breve registro sobre o 

cenário da organização deste setor no município do Rio Grande.  

O breve diagnóstico dos conflitos ambientais vivenciados no contexto do setor 

pesqueiro, e a evidência dos limites socioeconômicos que se intensificam no cotidiano da 

pesca artesanal, situam a importância de refletir sobre duas categorias essenciais à formação e 

à transformação desta realidade, manifestam inquietações frente aos limites que se apresentam 

nos espaços de intervenção e organização de luta por Justiça Ambiental. 

Neste sentido e compreendendo que toda ação humana se constitui como ação 

educativa, pontua-se neste texto: a Educação –que na condição de ato político e no contexto 

de conflitos, educa lideranças e comunidades inteiras no processo de luta que visa tanto a 

garantia dos direitos conquistados, como a necessária denúncia das injustiças que 

historicamente compõem os pilares de exploração no modo de produção Capitalista.  E, a 

Justiça Ambiental – que como categoria de unidade histórica e de evidência da luta de classes, 

auxilia no enquadramento do papel da Educação Ambiental crítica frente as forças sociais 

envolvidas nas lutas ambientais.  

 

O CENÁRIO DA PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE 

A cidade do Rio Grande localizada na planície litorânea do sul do Rio Grande do Sul 

dispõe de um coletivo populacional de 192.228 habitantes, conforme dados do IBGE (2010), 

destes, 2751 são pescadores, conforme Registro Geral da Pesca
16

, mantido pelo Ministério da 

Pesca e da Aquicultura (MPA), até 2015, e atualmente mantido pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA).  No universo populacional da pesca, evidenciamos que a 

categoria de pescadores e pescadoras representam a história do desenvolvimento econômico 
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da região, na qual em meados dos anos 50 e 60 se expressou mundialmente pela produção e 

desenvolvimento do setor pesqueiro. 

Além da evidencia histórica do setor pesqueiro para o município, é importante 

registrar que a pesca artesanal, constitui-se como patrimônio histórico da cidade e do país, 

contribuindo nacionalmente com mais de 50% da produção de pescado, cujo abastecimento 

destina-se principalmente ao mercado interno” (WALTER E ANELLO, 2012, p.90).  

Segundo Censo da Pesca (KALIKOSKI; VASCONCELLOS, 2012)
17

 estima-se a 

presença de aproximadamente 1.300 pescadores artesanais, e somam-se a este quadro 

profissional a dependência direta de aproximadamente 1500 pessoas, sendo a maioria 

mulheres e filhos. Organizados em comunidades tradicionais da pesca artesanal e em regime 

de produção familiar, e se organizam coletivamente entorno do processo produtivo da pesca 

no estuário da Lagoa dos Patos. 

Na condição de comunidades tradicionais
18

, as famílias que atuam na pesca artesanal, 

estão devidamente asseguradas pelo Estado, através de legislação específica que além de 

regulamentar a política que prevê a garantia dos direitos destas comunidades, objetiva garantir 

o desenvolvimento sustentável destas comunidades, a partir do reconhecimento, 

fortalecimento e da garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais. 

Ao que trata da ocupação e organização do território pesqueiro, identifica-se a 

presença de aproximadamente nove instituições caracterizadas entre associações e 

cooperativas, que fortalecem o movimento social e político desta categoria de trabalhadores. 

Salienta-se ainda, a filiação dos mesmos na primeira Colônia de pescadores do estado 

(Colônia Z1), fundada em 1913. 

Ainda, cabe salientar neste contexto a relação das famílias com o ambiente natural, 

que devido sua tradicionalidade na arte da captura do pescado, acaba por sofrer com os 

processos de escassez dos recursos pesqueiros, encontrando como caminho de manutenção de 

sua existência a luta pela justiça ambiental como ação educativa e transformadora das 

situações limites que derivam dos conflitos ambientais que surgem devido a desigualdade no 

acesso aos recursos naturais. 
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Desta forma, evidencia-se no contexto do setor o agravo dos conflitos devido as 

práticas de poluição, a operação de grandes empreendimentos econômicos, à manutenção das 

atividades portuárias, etc. Situação, que resulta na precarização das condições necessárias a 

reprodução da vida, e intensificam o êxodo rural e a rejeição do ofício da pesca, pela 

necessidade da juventude buscar emprego e qualidade de vida a partir da realidade urbana. 

Neste meio, também observamos que o acirramento da crise ambiental ao passo que 

inviabiliza a continuidade das populações tradicionais na atividade, ela também, representa 

bandeira de luta e mobilização para aqueles pescadores e pescadoras que permanecem em seu 

território. Desta forma, os sujeitos passam a se organizar enquanto categoria, estabelecendo 

um movimento em defesa da manutenção da vida e da garantia do direito a tradicionalidade 

socioeconômica e cultural presente no modo de produção da vida em comunidade. Tal 

processo, desencadeia o envolvimento de uma rede institucional de apoio, atualmente 

construída através do Fórum da Lagoa dos Patos
19

, assim como, uma busca de espaços e 

processos educativos que potencialize a denúncia da desigualdade presente na apropriação dos 

recursos pesqueiros. 

 

EDUCAÇÃO E JUSTIÇA AMBIENTAL ÀS MARGENS DA LUTA DE CLASSES 

 

Movimentar-se em direção da luta pela construção de alternativas de vida, no contexto 

da nossa sociedade é uma ação histórica que compõe a classe dos trabalhadores neste país e 

no mundo. Historicamente, nosso modelo produtivo pautado na “vendabilidade universal” 

produz em sua formula de desenvolvimento a separação e a superioridade dos homens e as 

mulheres e a natureza, bem como a redução de tudo e de todos e todas em mercadoria a 

serviço da garantia do lucro e da manutenção da ordem do sistema capitalista.  

Neste contexto, exercitarmos a reflexão entorno das categorias Educação e Justiça 

Ambiental exige dialogar com a compreensão de Paulo Freire (1987, p.68) ao afirmar que, 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”. Assim, podemos situar nosso ponto de partida reflexivo 
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reconhecendo que a educação se constitui historicamente enquanto processo formativo entre 

homens/mulheres/natureza e a dinâmica socioeconômica, política e cultural desta sociedade. 

Ainda podemos apreender nas reflexões de Paulo Freire (1987), que esse processo 

formativo se constitui como movimento contínuo da sociedade, que se mantém dialeticamente 

num processo de ensino e aprendizagem no mundo e com o mundo, situado então dentro e 

fora da escola formal. Na condição de sujeitos, os homens e as mulheres ao se relacionarem 

entre si, percebem-se enquanto construtores da história. Através do seu trabalho, agem e 

reagem frente aos condicionamentos que os oprimem – sendo estes para Freire - situações 

limites que são capazes de serem superadas através da práxis social
20

, num exercício 

constante de ação-reflexão-ação.  

Desta forma, podemos compreender que a ação de mobilização dos pescadores 

artesanais em defesa do seu território, da sua tradicionalidade e da vida, constitui-se como 

processo educativo, que para Paulo Freire se apresenta como um dos eixos centrais para o 

fortalecimento das relações que se somam entre os sujeitos, no esforço de superação das 

situações limites, ou seja, no esforço da transformação da realidade vivida. 

Neste sentido, Acselrad em suas reflexões sobre Educação e Justiça ambiental, tem 

registrado o quanto a Justiça Ambiental se apresenta como conteúdo e objeto de luta no 

contexto da Educação Ambiental. Para o autor, é necessário compreender o quanto ela tem 

construído força em espaços de denúncia sobre a desigualdade tanto no uso dos recursos 

naturais, quanto na distribuição dos danos derivados do uso inadequado destes recursos. Para 

o autor,  

Justiça Ambiental é, [...] uma noção emergente que integra o processo 

histórico de construção subjetiva da cultura dos direitos no bojo de um 

movimento de expansão semântica dos direitos humanos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais. Na experiência recente, a justiça 

ambiental surgiu da criatividade estratégica dos movimentos sociais, 

alterando a configuração de forças sociais envolvidas nas lutas ambientais e, 

em determinadas circunstâncias, produzindo mudanças no aparelho estatal e 

regulatório responsável pela proteção ambiental. (ACSELRAD, 2005, p. 

224). 
 

Na perspectiva de Acselrad, o conceito de Justiça Ambiental está articulado a 

compreensão de que um outro mundo é possível, quando pensamos a Justiça Ambiental como 
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 �
  Compreendemos Práxis social como uma categoria de análise histórica e social, corroborando com 

Kosik (1976, p. 205) ao afirmar que, “ no processo ontocriativo da práxis humana se baseiam as possibilidades 

de uma ontologia, isto é, de uma compreensão do ser. A criação da realidade (humanossocial) constitui o 

pressuposto da abertura e da compreensão da realidade em geral”. – e por isso, a compreensão e abertura para 

uma possível transformação. 
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categoria viva e pulsante nas práticas dos movimentos sociais. Sujeitos que coletivamente se 

movem no esforço de denunciar a ordem destrutiva e desigual, ao tempo que anunciam 

valores socioambientais, capazes de contribuir para formação de outras formas de relação 

entre os homens, as mulheres e a natureza. 

Ou seja, 

nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais, ou de classe, 

suporte uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo. 

Completamente, entende-se por injustiça ambiental a condição de existência 

coletiva própria a sociedades desiguais onde operam mecanismos 

sociopolíticos que destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa 

renda, segmentos racionais discriminados, parcelas marginalizadas e mais 

vulneráveis da cidadania. (ACSELRAD, et al, 2004:9-10, in WALTER E 

ANELLO, 2012, p.82).  
 

Neste meio, situa-se a importância de percebermos a questão ambiental construída ao 

longo da história por duas visões que na atualidade duelam entre si.  Numa perspectiva 

utilitarista a questão ambiental foi produzida sob os pilares econômicos que visaram a 

continuidade da acumulação do Capital, enquanto a compreensão cultural, compreende que 

nesta questão existem sujeitos que definem o uso e participam dos impactos derivados deste 

uso
21

. 

Neste sentido, as comunidades tradicionais da pesca artesanal, nas últimas décadas 

tem se mobilizado para denunciar a ausência do Estado tanto na delimitação de políticas de 

proteção ao meio ambiente, quanto a ausência de fiscalização das práticas de exploração dos 

recursos pesqueiros. Na atualidade conforme vimos anteriormente, temos vivenciado a 

organização de pescadores e pescadoras que buscam romper com a condição de despossessão 

dos estoques pesqueiros, e consecutivamente de vulnerabilidade diante da instabilidade de sua 

prática tradicionalmente produtiva. 

Situação, que tem se voltado ao espaço institucional, não só como exigência de 

proposição de uma nova política, mas também, como amadurecimento cidadão, logo como 

amadurecimento de leitura de mundo. Processo que se manifesta em condição de resistência 

das comunidades, frente a toda e qualquer tentativa de silenciamento de suas denúncias, 
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 �
 A razão utilitária configurou a estratégia dita de modernização ecológica, pela afirmação do mercado, 

do progresso técnico e do consenso político. A “sociedade de proprietários” propugnada pelo neo-

conservadorismo norte-americano é seu norte: uma revolução da eficiência é evocada para economizar o planeta, 

dando preço ao que não tem preço. A razão cultural deu, por seu lado, origem a uma ação que denuncia e busca 

superar a distribuição desigual dos benefícios e danos ambientais. Considerando que a injustiça social e a 

degradação ambiental têm a mesma raiz, haveria que se alterar o modo de distribuição – desigual - de poder 

sobre os recursos ambientais e retirar dos poderosos a capacidade de transferir os custos ambientais do 

desenvolvimento para os mais despossuídos. (ACSELRAD, 2005, p. 220). 
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traduzindo-se em esforços práticos/reflexivos que anunciam novas possibilidades na relação 

entre homens, mulheres e a natureza.  

Neste sentido, a aproximação das categorias Educação e Justiça Ambiental se 

constituem como processo de Educação Ambiental crítica e não formal no contexto da Luta 

dos pescadores artesanais. Ação que por originar-se do conflito ambiental, articula-se 

essencialmente a Educação enquanto ato político, ou seja, enquanto processo de formação de 

sujeitos críticos e capazes de transformar a realidade vivida. Educação Ambiental que para 

Loureiro, 

[...] parte da compreensão de que o quadro de crise em que vivemos não 

permite soluções compatibilistas entre ambientalismo e capitalismo ou 

alternativas moralistas que descolam o comportamental do histórico-cultural 

e do modo de como a sociedade está estruturada. O cenário no qual nos 

movemos de coisificação de tudo e de todos, de banalização da vida, de 

individualismo exacerbado e de dicotomização do humano como ser 

deslocado da natureza, é em tese, antagônico a projetos ambientalistas que 

visam à justiça social, ao equilíbrio ecossistêmico e a dissociabilidade entre 

humanidade-natureza. (LOUREIRO, 2012, p. 104) 
 

E, podemos ainda, situar este processo educativo na macrotendência crítica analisada 

por Layrargues, ao afirmar que esta tendência  

Se nutre do pensamento Freireano, Educação Popular, Teoria Crítica, 

Marxismo e Ecologia Política. Por ter forte viés sociológico, introduz 

conceitos-chave como Política, Ação Coletiva, Esfera Pública, Cidadania, 

Conflito, Democracia, Emancipação, Justiça, Transformação Social, 

Participação e Controle Social, entre outros. (LAYRARGUES, 2012, p.404) 
 

 Tais conceituações, também nos ajudam a compreender a razão desta ação educativa 

vincular-se  para além do conflito local, à pauta mais ampla da Justiça Ambiental, que busca a 

defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos – comunidades tradicionais situadas 

na fronteira da expansão das atividades capitalistas; a defesa dos direitos a uma proteção 

ambiental equânime contra a segregação sócio-territorial e a desigualdade ambiental 

promovidas pelo mercado; a defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos ambientais, 

contra a concentração das terras férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses 

econômicos fortes no mercado; mas também, e, a defesa dos direitos das populações futuras 

(ACSELRAD, 2004).  

 

 

DESAFIOS NA LUTA POR JUSTIÇA AMBIENTAL NO CONTEXTO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO  
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A pesca artesanal não se constitui como atividade isolada do contexto societário, e 

conforme já tratado anteriormente ela também responde a uma parcela significativa do 

mercado interno de consumo de peixe. Colocando-se em destaque e dependência no contexto 

Estatal, devido a sua tradicionalidade enquanto patrimônio histórico deste país. 

Situar a presença das comunidades como patrimônio histórico cultural, também é 

retomarmos a compreensão presente no Fórum Brasileiro de ONG’s e Movimentos Sociais 

para o meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizado no ano de 2002 na cidade do Rio de 

Janeiro, ao pontuar a necessidade de compreendermos a luta por justiça ambiental como um 

processo de enfrentamento e denúncia à lógica estrutural da política globalizada instituída na 

atualidade.  

Neste Fórum, além de identificarmos a fragilidade do conceito indefinido de 

desenvolvimento sustentável, também se desmistifica a saliência de propostas genéricas e 

ditadas pelos países desenvolvidos para os que estão em condição de subdesenvolvimento – 

caracterizando-se pela simples adoção de técnicas e procedimentos administrativos, sem 

grandes mudanças estruturais.  

Na perspectiva de desenvolvimento sustentável pautado no modelo capitalista, ou na 

visão utilitarista trabalha por Acselrad (2004), a dinâmica do mercado e do pensamento 

econômico obscurecem a produção da desigualdade social, “[...] tornando cada vez mais 

necessário, um esforço de concretizar, em sentido teórico e prático, o imperativo da 

sustentabilidade da qualidade de vida e da justiça ambiental” (Fórum Brasileiro de ONG’s e 

Movimentos Sociais, 2002, p.18). 

Processo que impera a participação democrática e cidadã, reconhece que não somos 

todos iguais, que não partimos da mesma materialidade, nem somos cerceados pelo mesmo 

ecossistema. Processo que se produza efetivo na constituição e deliberação de estratégias que 

promovam outra perspectiva de desenvolvimento - que não traga em seus pilares, propostas 

superficiais de recondução do modelo produtivo - que pouco contribuem para modificação 

das relações que produzem não só a escassez dos recursos naturais, como também, a 

desigualdade na distribuição do ônus derivado do desequilíbrio causado pela exploração 

produtiva. 

Sobre a particularidade do Estado Brasileiro, podemos destacar em nossa Constituição 

de 1988 que além do importante papel do controle social, promovido pelos movimentos 

sociais o Estado está, 
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[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 

e internacional, com a solução pacífica das controvérsias [...] (Constituição 

Brasileira, 1988). 
 

 Ainda, segundo a Constituição, o Estado é democrático por direito, tem seu poder 

outorgado pelo povo, e atua de forma democrática com o objetivo de garantir os direitos 

fundamentais para toda sociedade civil, equalizando ainda, por ser o detentor da soberania – o 

detentor da força de coerção social - os interesses privados para que estes não interfiram ou 

prejudiquem os interesses públicos. 

Porém, sem pretensão de aprofundarmos a análise sobre a constituição, cabe 

registrarmos que Oliveira e Guimarães (2004), ao estudar o conceito de cidadania e o Estado 

Democrático evidenciam a distância que se opera entre a legislação e a realidade 

socioeconômica e cultural vivenciada por uma sociedade construída sobre os princípios do 

modo de produção capitalista, conforme já abordado anteriormente. Para os autores, nesta 

condição o Estado historicamente assume uma tradição de servir aos interesses hegemônicos 

do presente modelo produtivo. 

Neste sentido, pensar os desafios na luta por justiça ambiental no contexto das 

comunidades tradicionais e em especial da pesca artesanal, também é pensar os limites que se 

apresentam no contexto de um Estado submisso à lógica estrutural do Capital globalizado, a 

qual para Milton Santos (1997) as relações entre a política globalizada, deixa de ser local e 

passa a ser outorgada pelas Multinacionais e o Estado, ficando nas relações territoriais as 

implicações destas políticas que se encontram de fundo nas contradições entre a formação dos 

sujeitos e o desenvolvimento da sociedade. 

Retomando alguns dos trinta e dois princípios elencados pelo Fórum Brasileiro de 

ONG’s e Movimentos Sociais em 2002, é importante objetivar na luta por justiça ambiental,  

a sustentabilidade no âmbito social e ambiental, dentro de um movimento comprometido com 

uma transformação estrutural que reconheça a desigualdade no acesso de recursos naturais; 

perceba a degradação do ambiente como processo do modelo produtivo vigente; identifique a 

dependência externa como condicionante das políticas públicas internas; e, que assuma como 

processos a serem encarados por todos os seguimentos  da nossa sociedade - tanto a 

reestruturação produtiva subordinada a competição internacional, quanto a degradação da 

democracia – como pilares de uma mudança profunda no nosso modelo de desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sem a pretensão de concluir estas reflexões e consciente da inconclusão deste 

trabalho, observo que no contexto da luta por justiça ambiental as famílias da comunidade 

pesqueira produzem um processo educativo, que tem sua força motriz na busca por 

conhecimentos necessários ao enfrentamento dos conflitos que se originam na crise 

ambiental, expressada no contexto produtivo pela escassez dos recursos pesqueiros. 

Evidencia-se conjuntamente, que neste contexto de mobilização social as categorias 

Educação e Justiça Ambiental constituem-se como elementos fundamentais na aproximação 

das pautas desta categoria às pautas mais amplas da Justiça Ambiental, que em essência 

unificam-se no rompimento da lógica estrutural que produz a desigualdade socioambiental.  

Neste movimento, dois conceitos emergem ao tempo em que se esvaziam na revisão 

bibliográfica – sendo eles: cidadania e democracia. O primeiro, por não termos nas relações 

socioeconômicas e ambientais – as condições adequadas para efetivarmos a participação dos 

sujeitos na vida política e pública da sociedade. O segundo, por que sem cidadania, a 

representação popular torna-se “espaço ocupado” pelos interesses do grupo detentor do 

Capital. Neste movimento, os espaços de tomada de decisão política, sem representação 

efetiva dos trabalhadores, e, em especial dos pescadores e pescadoras, perdem sua 

potencialidade democrática e tornam-se vulneráveis a um ciclo vicioso incapaz de atender as 

necessidades que se apresentam no cotidiano popular e tradicional da pesca artesanal. 

Sobre esta questão, fechamos nossas reflexões com a compreensão de Marx (1989), ao 

afirmar que é exatamente a participação dos sujeitos nos espaços de decisão política, que 

poderá garantir à sociedade, condições necessárias a formação de sujeitos cidadãos. Segundo 

Marx, este é um processo que potencializa a superação da emancipação política enraizado 

num movimento em que Paulo Freire – anuncia como a elaboração do inédito viável – ou seja 

a construção de caminhos que tenham como horizonte a tão idealizada emancipação 

humana
22

. 
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 A diferença entre Emancipação Política e Emancipação Humana significa nas palavras de Marx (1989, 

p.14), “a diferença entre o homem religioso e o cidadão é a diferença entre o comerciante e o cidadão, entre o 

jornaleiro e o cidadão, entre o proprietário de terras e o cidadão, entre o indivíduo vivo e o cidadão”. Isso difere 

da emancipação humana, que compreende a totalidade de transformação dos homens/mulheres em seres 

genéricos, num movimento de resgate da comunidade, de forma que seja possível romper tanto com os 

elementos materiais (propriedade privada), quanto com os elementos espirituais (cultural e religioso) que 

sustentam a atual lógica da sociedade civil, consistindo na “[...] expressão da separação do homem da sua 

comunidade, de si mesmo e dos outros homens” (MARX, 1989, p.15). 
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REFLEXÕES SOBRE AMBIENTALIZAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES E A RELAÇÃO COM SUAS ÁREAS VERDES 

 

Rita Paradeda Muhle23 

 

RESUMO: O presente artigo é um recorte da fundamentação teórica da Pesquisa de Doutorado 

em Educação intitulada “Áreas naturais preservadas como espaços educacionais não 

convencionais dentro das universidades: seus potenciais para a formação na perspectiva 

ambiental”. O artigo se propõe a refletir como áreas verdes são pensadas e integradas nos 

processos de ambientalização de universidades que buscam pelo ideal de sustentáveis. Possuir 

espaços deste tipo sobre sua gestão e domínio podem envolver políticas que venham ou não a 

legimitar esta relação. O uso destas áreas por universidades pode contribuir para formação de 

seus futuros profissionais, bem como auxiliar nos processos de ambientalização das instituições 

que buscam um perfil sustentável. Quando a universidade faz uso ou é possuidora de áreas 

preservadas pode ter em suas mãos uma importante ferramenta com potencial de contribuir com 

sua sustentabilidade. Identificar as potencialidades do uso destes locais, de sensibilizar e 

recolocar o homem no mesmo patamar da natureza, desfazendo esta dicotomia entre ambos, 

pode auxiliar no papel da universidade de formar não somente profissionais responsáveis com 

as causas ambientais, mas também seres sensíveis e equivalentes a todas as formas humanas e 

não-humanas. 
PALAVRAS-CHAVE: Universidades sustentáveis. Ambientalização. Áreas verdes. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A temática de interesse da pesquisa de doutorado intitulada “Áreas naturais 

preservadas como espaços educacionais não convencionais dentro das universidades: 

seus potenciais para a formação na perspectiva ambiental” está relacionada ao uso de 

espaços naturais preservados pelas universidades. Nossa questão é discutir em que 

medida estes usos instituem processos educativos que tomem em conta a presença de 

ecossistemas, jardins, fauna, flora, entre outros bens naturais presentes no espaço 

universitário, na formação dos estudantes e da comunidade acadêmica de um modo 

geral. A esta progressiva internalização da preocupação ambiental na formação dos 

sujeitos universitários chamaremos ambientalização da universidade. Desta forma, a 

pesquisa busca compreender as potencialidades destes espaços educacionais não 

convencionais e como eles são pensados pelas universidades dentro de um contexto que 

busca educar para a sustentabilidade e para uma cidadania socioambiental. 
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Como campo de pesquisa foram delimitadas as universidades do Rio Grande do 

Sul que possuem sob seu domínio e gestão espaços verdes que são de sua 

responsabilidade legal. Interessa para a pesquisa identificar os usos educativos destas 

áreas de preservação/conservação e como eles estão inseridos nos compromissos da 

gestão ambiental destas instituições. No presente artigo será apresentado um recorte da 

fundamentação teórica da pesquisa que servirá de eixo norteador para pensar a 

problemática.  

Essas reflexões tem sido um dos temas que tem fomentado investigações no 

Grupo de Pesquisa Sobrenaturezas (PUCRS/UFRGS). Esta perspectiva da historicidade 

das relações e percepções dos ambientes naturais conduz a uma busca através de novos 

modos de ver e compreender o mundo, assumindo referências ecológicas que permitem 

compreender as relações com o ambiente vistas de um outro ponto, não mais com 

afastamentos ou externalidades, mas como partes integrantes de um mesmo cosmos 

independente da representação e da ação humana. 

A tese de doutoramento parte da hipótese de que há potencialidades no uso das 

áreas naturais preservadas como espaços educacionais não convencionais para a 

formação integral dos estudantes universitários e que estes espaços podem auxiliar nos 

processos de ambientalização institucional. Assume-se formação integral como uma 

trajetória universitária comprometida com a formação ético-ambiental de seus futuros 

profissionais, para além de uma formação técnica e conteudista. O uso destes espaços 

também pode auxiliar nos processos de ambientalização das universidades quando eles 

passam a ser inseridos e valorizados em seu planejamento estratégico.  

A frequentação de áreas preservadas possui importante papel educacional, pois 

pode proporcionar uma experiência estética sensibilizante frente às questões ambientais 

e isso se torna fundamental na formação de profissionais engajados ambientalmente 

independente da área de atuação.  

A formação de uma postura responsável ambientalmente tem sido almejada por 

algumas universidades devido à exigências da sociedade e parâmetros mundiais de 

sustentabilidade. Por serem valorizados atualmente como representação de 

comprometimento ambiental frente à sociedade, estes espaços naturais podem se 

configurar unicamente como um poder simbólico não efetivo exercido pelas 

universidades. As responsabilidades inerentes a este compromisso são muitas, e 

dependem de qual tipo de envolvimento que as instituições assumem. Quando 

reprodutoras do modelo de natureza intocável, com acesso restrito à poucas pessoas 
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especializadas – como pesquisadores e estudantes de biologia, as universidades 

restringem o potencial de uso desses lugares. Quando agregam ao espaço possibilidades 

de uso mais amplas, contemplando outras esferas institucionais e comunidade, os 

resultados poderão ser melhores e mais eficazes.   

Nos interessa, diante deste cenário, indagar quais os elementos e quais as teias 

de sentido unem os discursos referentes a essa relação universidade/área preservada. Ao 

percorrer esse caminho a pesquisa também visa identificar se essa relação possui pontos 

convergentes ou divergentes entre as universidades. Para tanto, a pesquisa procurará 

identificar como as universidades citadas utilizam estas áreas naturais e como estes 

espaços se configuram dentro da concepção de universidades sustentáveis. Será 

importante compreender como eles são percebidos pelos estudantes, funcionários e pela 

própria instituição.  

A abordagem qualitativa será o método utilizado neste estudo. Quanto aos  

procedimentos privilegiaremos o enfoque etnográfico valendo-nos de técnicas como 

observação-participante, entrevistas em profundidade e questionários abertos. Esta 

opção se alinha com os pressupostos teórico-metodológicos que irão fundamentar a 

pesquisa no sentido de não condicinonar as respostas dos participantes e apreender de 

um modo mais completo suas experiências. Neste percurso metodológico destacam-se 

duas etapas importantes e complementares, que em última análise evidenciam as 

técnicas a serem utilizadas: pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo nas 

Instituições de Ensino Superior citadas acima que se inserem neste contexto de 

detentoras de áreas de preservação/conservação e políticas de gestão ambiental e 

sustentabilidade. 

Os conceitos e as abordagens propostas por esta pesquisa convergem para uma 

região do debate teórico-filosófico contemporâneo, o que Carvalho e Steil (2013) 

chamam de epistemologias ecológicas. A tese pretende assumir conceitos como estética, 

percepção e ambientalização que visam propor uma crítica às pretensões de uma 

verdade universal e única e aventam o reconhecimento da legitimidade dos múltiplos 

saberes. Os autores que são citados neste projeto buscaram, de formas distintas, romper 

com dicotomias forjadas ao longo da consolidação da ciência moderna, tais como 

natureza e cultura, sujeito e objeto, corpo e mente, e sujeito e sociedade.  

 

A POLÍTICA NAS RELAÇÕES ENTRE UNIVERSIDADES E ÁREAS 

NATURAIS 
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Segundo Acselrad (2005) existem dois espaços onde se configuram as relações 

de poder na sociedade, espaços que irão configurar os modos de apropriação da base 

material da sociedade24. O primeiro espaço seria referente a distribuição do poder sobre 

os diferentes tipos de “capital” – distribuição esta que seria feita entre os diferentes 

sujeitos sociais. Para Acselrad, neste espaço se configuraria a capacidade diferencial dos 

sujeitos em ter acesso facilitado ou privilegiado ao capital material  - dentro da questão 

ambiental, acesso à uma terra fértil, localização vantajosa, água limpa e abundante, etc. 

O fator diferencial de poder sobre esse capital material seria um resultado da capacidade 

de influência desses sujeitos sobre fatores que vão desde os marcos regulatórios 

jurídico-políticos, passando por questões econômicas e de acumulção, até mesmo o 

exercício direto da força (ACSELRAD, 2005). O segundo espaço seria o espaço onde 

“se confrontam as representações, valores, esquemas de percepção e ideias que 

organizam as visões de mundo e legitimam os modos de distribuição verificados no 

primeiro espaço” (ACSELRAD, 2005, pág.23). Neste segundo espaço vigoram as 

categorias de julgamento e percepção que buscam legitimar as distribuições de poder 

desiguais sobre esse capital material. 

Na tentativa de transferir essas categorias de análise usadas pelo autor para 

presente pesquisa podemos tomar a instituição universidade, junto com todos seus 

integrantes tomadores de decisões e posturas, como o sujeito social que possui uma 

capacidade de poder privilegiado de acesso ao capital material representado pelos 

espaços naturais que gerem. Entretanto, esta relação não poderia ser analisada 

unicamente neste espaço de apropriação material, sendo visto unicamente como 

capacidade de aquisição de um bem, mas também dentro do espaço de apropriação 

simbólica. E neste segundo espaço, estariam presentem os elementos/categorias que 

legitimam esta configuração frente a sociedade. O projeto de sustentabilidade dessas 

instiuições pode ser um desses elementos justificantes dessa distribuição de poder.   

Para compreender como se configuram as relações entre as universidades e suas 

áreas naturais, se procurará identificar os tipos de “capital” que podem estar presentes 

nestas relações. O tipo específico de “capital” envolvido e o poder relativo sobre ele 

                                                           
24  Para fins de análise desta pesquisa, as áreas naturais se enquadrarão dentro de base material da 

sociedade mesmo que se configurem como espaços particulares no caso das universidades, pois entendo 

que por se tratarem de espaços pertencentes a universidades os modos como se configuram e seus usos 

também interessam à sociedade.  
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poderiam dizer mais deste envolvimento do que somente a lógica do discurso. Estas 

constatações poderiam ajudar a identificar como as referências ao meio ambiente ou 

natureza legitimam a apropriação e manutenção das áreas naturais.  

Nesta articulação para legitimação da apropriação e gestão de áreas verdes 

podem estar presentes elementos que agreguem valor a esta prática, como por exemplo 

investimentos nesses espaços para recuperação de áreas degradadas, projetos de 

pesquisas e educação ambiental. Em muitos casos estas ações podem mudar a percepção 

desta relação de uma forma positiva, tanto dentro da esfera acadêmica, quanto da 

relação com a sociedade na qual estes espaços estão inseridos. Cabe destacar que os 

critérios de avaliação e legitimidade destas práticas estão em constante avaliação. A 

postura de natureza intocável, reservada unicamente para pesquisadores com a 

competência de estudá-la e curá-la das interferências humanas já se mostra insustentável 

em uma sociedade que buscar restabelecer laços ambientalmente respeitosos com os 

espaços verdes. Até mesmo para aqueles espaços naturais que são destinados 

unicamente para preservação, que foram violentamente degradados ou possuem uma 

biodiversidade delicada, ou ainda que não tenham condições de acesso e infraestrutura 

que permitam um uso mais ampliado; ainda assim é possível se pensar em atividades 

que possam incluí-los em projetos de educação ambiental e gestão ambiental para 

aproximar os elementos humanos e não humanos que compõem esta relação. 

Será relevante também comprender como as universidades enxergam  esta 

relação  frente ao Estado e seu sistema de gestão das unidades de conservação. Como 

será visto nos relatos iniciais, algumas universidades desenvolvem estratégias para a 

manutenção das áreas verdes sob sua gestão, não cedendo ao Estado. Entretanto, outras 

universidades acreditam ser vantajosa a interferência do mesmo na relação universidade 

– área natural, permitindo que estas áreas, ou parte delas, sejam transformadas como 

unidades de conservação efetivamente. 

A ecologia científica presente dentro das universidades poderia ser um elemento 

fomentador do campo de forças deste relação, legitimando-se frente ao público com sua 

produção de conhecimento e aplicação em busca de um “equilíbrio ecológico”, seu 

pedagogismo e a difusão do ideal de natureza pura e não perturbada. Entretanto, dentro 

desta relação também poderá estar presente um uso do espaço natural diferenciado, que 

agregue um sentido pedagógico no/do lugar para com os diferente públicos envolvidos.  
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Não é intenção da presente pesquisa enquadrar esta investigação dentro do 

campo das disputas e conflitos ambientais, mas o seu aporte teórico pode contribuir para 

analisar as relações de poder envolvidas.  

As universidades teriam as áreas verdes como um capital natural que valorizaria 

suas ações de ambientalização, ou esta relação seria apenas figurativa e não ativa, 

configurando uma espécie de violência simbólica gerada no modelo de dominação da 

natureza? Sendo a primeira alternativa verificada, como são incorporadas as áreas 

verdes em seus projetos de sustentabilidade? Estas questões servirão de norte para a 

condução da pesquisa. 

Segundo Acselrad (2005), as sociedades se configuram de acordo com as 

relações sociais que estabelecem com seus modos de apropriação do mundo material 

que lhes correspode.  As formas técnicas de apropriação do mundo material seriam o 

conjunto de atos baseados em saberes estabelecidos ou novos conhecimentos que 

concorrem unicamente para se obter um fim material, podendo este material ser físico, 

químico ou orgânico. As formas sociais de apropriação do mundo material dizem 

respeito aos processos de diferenciação social dos indivíduos, fazendo referência aos 

padrões de desigualdades que configuram as sociedades e que determinam as formas de 

apropriação do mundo material que as integra. Por último, as formas culturais de 

apropriação do mundo material dizem respeito à atribuição de significados dada nesta 

relação, transcendendo a questão econômica utilitária e de diferenciação social e 

contribuindo como parte integrante da contrução de mundo. Acselrad usa os conceitos 

de técnicas para descrever os momentos de interação em que os atores sociais 

transformam o meio biofísico. Poderiam as universidades serem vistas como atores 

sociais dentro deste aporte conceitual já que também transformam suas áreas verdes 

(mundo material) uma vez que se apropriam delas? A forma técnica seria condicionada 

pelas formas sociais e culturais que predominam em determinada sociedade. 

Segundo Acselrad (2005, pág. 15),  

Aquilo que as sociedades fazem com seu meio material não resume-se 

a satisfazer carências e superar restrições materiais, mas consiste 

também em projetar no mundo diferentes significados – construir 

paisagens, democratizar ou segregar espaços, padronizar ou 

diversificar territórios sociais etc. Aqui estaremos lidando com figuras 

sociais que apresentam lógicas próprias de apropriação do meio [...] 
 

A apropriação da natureza material pelas universidades poderia estar ancorada 

no modelo de natureza intocável, restrita a um público específico e habilitado. Seriam as 



 

63 

 

posses das áreas verdes uma solução autoritária para garantir a preservação ambiental já 

que elas seriam instituições legítimas para isso? Uma espécie de autoritarismo 

ecológico?  

As  práticas técnicas são resultados de um contexto histórico e espacial, sendo 

constantemente reavaliadas e legitimadas. Para Acselrad (2005), esses contextos 

“condicionam não só os padrões propriamente tecnológicos da ação, mas também as 

categorias de percepção, julgamento e orientação que justificam/legitimam tais práticas.  

Essas estruturas se valerão de novas percepções que possam legitimar socialmente suas 

ações. Neste enredo, a ideia da sustentabilidade aparece como uma categoria válida para 

justificar comportamentos. Como por exemplo, a instituição universidade, enquanto 

estrutura de poder, quando se utiliza da concepção de sustentabilidade para legitimar sua 

posse material de espaços verdes. 

A teoria de Latour sobre ator/rede e as redes sociotécnicas, e a teoria da 

cosmopolítica de Stengers poderão contribuir para uma análise das relações que supere 

a concepção de um poder a priori – base analítica clássica da sociologia crítica. A 

perspectiva bourdiniana dificulta a influência de outros atores que possam fazer parte 

das relações estudadas, restringindo esta relação a uma análise dicotômica entre 

dominante e dominado, a favor ou contra.  

Seguir os atores envolvidos e ver o que compõe suas redes de maior ou menor 

influência, elementos presentes na teoria de Latour, poderia quebrar esse caráter 

bipartido e permitir uma análise que não levasse em consideração apenas a agência 

humana, mas também um agenciamento recíproco entre as universidades e as áreas 

naturais . A cosmopolítica de Stengers também poderá contribuir para uma análise 

baseada na ampliação da simetria entre universidade e natureza. Dentro da 

cosmopolítica a natureza teria valor em si mesma, se fazendo também sujeito dentro do 

cosmos, entidades como sujeitos políticos. 

São autores que não pregam a simetria entre humanos e não humanos como algo 

normativo, a ser buscado, mas como algo de imediato existente e que deve superar as 

relações de poder. Sugerem uma postura metodológica sem categorias prévias, seguindo 

os atores e seus fluxos, articulações e redes que fazem as coisas acontecerem. 

A literatura de autoria de Latour e Stengers propõe uma virada epistemológica, 

ontológica e conceitual que necessitará um maior aprofundamento durante a elaboração 

da tese para um domínio mais amplo de suas idéias. Até o momento da redação deste 

projeto, o que pude fazer corresponde a uma aproximação inicial com as ideias destes 
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autores e pretendo desenvolver um aperfeiçoamento do meu domínio sobre os seus 

estudos e aporte conceitual. Entendo, junto ao Grupo de Pesquisas Sobrenaturezas 

(PUCRS/UFRGS) que as teorias trazidas por Latour e Stengers se inserem nos objetivos 

das epistemologias ecológicas (CARVALHO; STEIL, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - AMBIENTALIZAÇÃO E UNIVERSIDADES 

 

 Neste cenário, a ideia de sustentabilidade passa a ser elemento norteador 

para diversas entidades, públicas e privadas, e para a sociedade em geral. Políticas 

públicas tem sido criadas para incentivar esta ideia, pois a humanidade percebeu a 

urgência de atitudes agora, e não para um futuro distante. Não podendo omitir-se desta 

responsabilidade, as Instituições de Ensino Superior também estão voltando-se para 

políticas ambientais, sistemas de gestão ambiental e projetos de educação ambiental. 

Com a criação da Agenda 21, durante a Rio 92, um aviso foi dado a elas: 

A experiência trouxe uma lição clara: as universidades não devem se 

esquivar ao desafio, pois se não se envolverem, se não usarem as suas 

forças combinadas para ajudar a resolver os problemas emergentes da 

sociedade global, então serão ignoradas no despertar de um outro 

motor de mudança, uma outra agência ou estrutura será convidada a 

promover a liderança (TAUCHEN; BRANDLI,  2006, p.  505). 
 

Como esperamos, os objetivos principais das universidades são o ensino e a 

formação dos tomadores de decisão que irão atuar no futuro. Essas instituições 

deveriam possuir a ferramenta interdisciplinar necessária, pois a questão ambiental não 

está isolada a apenas uma área e, por serem promotoras do conhecimento, acabam 

assumindo um papel essencial na construção de um projeto de sustentabilidade. Projeto 

este que deve percorrer desde uma mudança curricular, inserindo conteúdos 

relacionados a temática nos currículos da graduação e pós-graduação das mais diversas 

áreas; cursos específicos; extensão comunitária; capacitação de funcionários; até 

medidas que estruturam-se, mais especificamente, como a implantação de um projeto de 

gestão ambiental em todas as áreas dos campi. Este desafio percorre um caminho que 

deve articular a área da pedagogia, as políticas públicas, de ensino, e de governo, 

também dentro das salas de aula e pelos objetivos institucionais, caminho que deve 

gerar debates sobre o papel do movimento ambientalista e do chamado desenvolvimento 

sustentável (SORRENTINO et al., 2011).  

Pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e 

também pelo Grupo Sobrenaturezas (PUCRS/UFRGS) dão conta de investigar como 
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acontecem esses fenômenos chamados de processos de ambientalização. Carvalho e 

Toniol (2010), explicam este conceito como um, “[...] processo de internalização nas 

práticas sociais e nas orientações individuais de valores éticos, estéticos e morais em 

torno do cuidado com o meio ambiente”. 

Carvalho (2010, pág. 6), afirma a importância ética e moral dos processos de 

ambientalização:  

no âmbito dos conflitos e nas práticas pedagógicas associados aos 

processos de ambientalização a questão ambiental parece ser um 

importante operador de legitimidade social, de crença e de identidade 

cultural. Esta questão traz consigo a pretensão de expandir-se como 

um argumento ou idioma válido de orientação moral, ética e estética 

para o conjunto da sociedade. 
 

Neste contexto, podemos visualizar o potencial do uso de áreas verdes 

preservadas por universidades para uma sensibilização ambiental através da experiência 

que é proporcionada pela frequentação destes espaços. Sensibilização esta que pode ser 

alcançada não só por estudantes das ciências ambientais, mas por todos, recolocando o 

homem junto a natureza e não mais como um observador externo a ela.  

Se esses espaços preservados se configuram como uma espécie de capital natural 

das universidades que buscam um caráter de sustentabilidade, é de extrema relevância 

compreender como eles se configuram dentro dos projetos de sustentabilidade das 

mesmas e qual seu tipo de arranjo organizacional. Identificar como esses espaços se 

articulam com os programas de educação ambiental e políticas de ambientalização 

dentro das universidades poderá contribuir para a compreensão de suas potencialidades, 

como as experiências que podem ser propostas para os alunos. 

Experiência esta que poderia auxiliar na formação, enquanto Bildung25, para 

que o indivíduo assuma modos de engajamento que se constituem de um conjunto de 

sensibilidades ambientalmente orientadas para com o ambiente humano e não-humano e 

de posicionamentos ético-políticos associados a padrões de responsabilidade e de 

cidadania ambiental. A construção de um ambiente ético-moral produzido por normas 

de conduta ambientalmente responsáveis e afirmação de valores de respeito e inclusão 

do ambiente (humano e não humano) reiterados nas práticas de educação ambiental 

                                                           
25  O termo Bildung possui uma longa trajetória de polissemias do uso de seu conceito que 

merecem ser consideradas para que sua origem seja respeitada (GADAMER, 2008; 

HERMANN, 2010). Entretanto, no presente trabalho, o significado deste termo busca referir-se 

a fundamentação na hermenêutica moderna de Gadamer (2008). 
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concorre para uma educação ambiental como educação moral do cidadão para uma 

sociedade sustentável. 

Este novo habitus ecológico assume a perspectiva da corporeidade, onde não 

mais há uma dicotomia mente-corpo, indivíduo-sociedade, prática-estrutura, mas sim a 

experiência humana no corpo que articula sujeito e objeto. Enquanto processo 

educativo, na medida em que este habitus é corporificado, as questões ecológicas 

passam a constituir o sujeito. Assim, não mais seria assumida a postura de dominação 

do homem sobre a natureza, onde há um afastamento como se ela fosse um objeto fora 

do sujeito, mas fazer ressurgir uma relação baseada na ética e estética de viver em 

harmonia com a natureza (CARVALHO; STEIL, 2009). 

Diversos estudos tem pesquisado a respeito do uso de áreas de preservação e 

seus múltiplos usos, tais como educação ao ar livre e educação baseada no lugar. As 

pesquisas de Phillip Payne junto com seus colaboradores (PAYNE; WATTCHOW, 2008. 

PAYNE; RODRIGUES, 2012) são um ótimo exemplo de como essas áreas podem ser 

utilizadas pelas universidades para contribuir na formações de estudantes com o uso de 

um novo tipo de fazer ciência, menos conteudista e mais vivencial.  

Para compreender como se dá a percepção dos atores envolvidos com estas áreas 

verdes e suas experiências, além dos autores já citados acima, nos acoraremos 

principalmente na Fenomenologia de Merleau-Ponty (2007) e sua ideia de “a 

indivisibilidade do humano e a natureza, da inseparabilidade da mente e do corpo”. 

Abram (1996) utiliza-se do conceito de “carne” de Merleau-Ponty (2007) para tentar 

romper essa separação homem-natureza: o sujeito aqui se apresenta como uma das 

expressões da “carne do mundo” que consiste no mundo sensível, englobando a tudo 

que nele reside, sendo humanos e não-humanos, todos possuem essa mesma essência. 

Merleau-Ponty afirma que o mundo antecede o sujeito e a percepção não resulta 

da associação de sensações como prega a tradição experimental. Segundo este autor 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6): 

A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, 

uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os 

atos se destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um 

objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio 

natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas 

percepções explícitas. A verdade não ‘habita’ apenas o ‘homem 

interior’, ou, antes, não existe homem interior, o homem está no 

mundo, é no mundo que ele se conhece. 
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Ingold apresenta uma grande influência de Merleau-Ponty e sua Fenomenologia 

da Percepção (VELHO, 2001). Não mais a percepção é dada pelos sentidos, mas passa a 

ser vista de uma forma mais sensível de um ser-no-mundo e sua experiência no (do) 

mundo. Esta é uma visão de não mais perceber o mundo simplesmente por 

representações, mas através de modos de ser e habitar o mundo. 

Segundo Carvalho e Steil (2012, pág. 6), a posição assumida por Merleau-Ponty 

da percepção, designa “uma epistemologia que vai na contramão das perspectivas 

semióticas onde o mundo se reduz ao que pode ser dito, nomeado e interpretado pela 

linguagem e o sujeito humano está suspenso sobre uma teia de símbolos por ele mesmo 

criada”.  

Através desta perspectiva teórico-metodológica, identificar as potencialidades do 

uso destes locais, de sensibilizar e recolocar o homem no mesmo patamar da natureza, 

desfazendo esta dicotomia entre ambos, pode auxiliar no papel da universidade de 

formar não somente profissionais responsáveis com as causas ambientais, mas também 

seres sensíveis e equivalentes a todas as formas humanas e não-humanas. 
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RIO GRANDE: DESIGUALDE E (IN)JUSTIÇA AMBIENTAL 

EVIDENCIADAS ATRAVÉS DO OBSERVATÓRIO DOS 

CONFLITOS
26
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma reflexão, pautatda por uma pesquisa de 

mestrado, acerca das injustiças socioambientais que fazem parte da realidade da cidade do Rio 

Grande, onde procuraremos apresentar alguns índices e pesquisas que nos auxiliam a evidenciar 

tais desigualdades. Para entender estas situações que ocorrem com enorme frequência no Brasil 

e na cidade do Rio Grande, usaremos como base de nossa pesquisa o conceito de Justiça 

Ambiental. Dentre os levantamentos feitos para exemplificar nossas afirmações, mostraremos 

dados e tabelas que nos possibilitam identificar, mesmo que inicialmente, os conflitos 

socioambientais presentes na cidade. Por fim, apresentamos aqui, três pesquisas já concluídas 

por pesquisadores do Observatório dos Conflitos, sendo elas duas dissertações de mestrado e 

uma tese de doutorado, defendidas por Cleiton Oliveira, Vinicius Puccinelli e Caio Floriano 

respectivamente, que corroboram com nossa pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: Rio Grande. (in)justiça ambiental. Conflitos. 

 

QUEM SÃO “OS TANTOS DO SACRIFÍCIO”? 

 

Este trabalho trata-se de parte do projeto de qualificação de mestrado do ano de 

2016, que foi qualificado no mês de junho no Programa de Pós-graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande. Nossa pesquisa consiste em 

procurar entender como se dá/dão os processos da desigualdade na cidade do Rio 

Grande. O que procuramos trazer nesta escrita é uma parte de nossa pesquisa onde 

buscamos demonstrar, mesmo que de forma inicial, alguns aspectos e evidências que 

nos permitem entender que a cidade do Rio Grande e seus moradores enfrentam 

diferentes conflitos e desigualdades socioambientais. 

O filme brasileiro Narradores de Javé, do ano de 2003, traz muito fortemente as 

questões que procuramos analisar, criticar e apresentar ao final de nossa pesquisa de 

                                                           
26  Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil 

27 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA – FURG. 

Bolsista CAPES. rodrigues.eron@hotmail.com 

28 Professor do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA – FURG. 

carlosmachado2004furg@gmail.com 
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mestrado. O filme trata de uma comunidade (Javé) que está prestes a ser inundada por 

decorrência da construção de uma barragem e seus moradores que ali residiram, 

viveram e constituíram, não terão direito algum sobre as terras e não receberão 

indenização alguma por não terem como comprovar que são pertencentes a aquele local. 

Os moradores só descobrem que poderiam adquirir o direito e a legitimidade pelas 

terras se produzissem um “documento científico”, ou seja, algo que lhes legitimasse 

como pertencentes a aquele local. A população de Javé, constituída por pessoas 

analfabetas, não teria como produzir tal documento, logo não teriam como provar.  

Trazendo para a realidade dos conflitos da cidade do Rio Grande – no 

relacionado à apropriação desigual da terra na cidade e região - entendemos que, 

guardando as devidas proporções, é o que ocorre desde o processo de ocupação desta 

região por parte da colônia portuguesa no século XVIII e XIX e que o mesmo ainda 

ocorre em diversas comunidades e grupos do município nos dias de hoje
29

. No caso de 

Rio Grande, um grupo, os açorianos, passou a contar a história do local como sendo de 

origem exclusivamente portuguesa e assim deslegitimando qualquer outro grupo como 

também pertencentes e construtores através de seu trabalho, de seus diferentes hábitos, 

costumes e culturas.  

Numa passagem logo no início do filme, em que toda a comunidade Javé está 

reunida para debater e entender como está ocorrendo o processo de perda de suas terras, 

um dos personagens, o Vado, traz a seguinte fala: 

“(...) os engenheiros abriram os mapas na nossa frente e explicaram 

tudinho nos por menor, tudo com os números, as fotos, um tantão 

delas e iam explicando pra gente os ganhos e os progressos que a 

usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos pra beneficiar a 

maioria, a maioria eu não sei quem são, mas nois é que samu os 

tantos do sacrifício”. (TRECHO DO FILME NARRADORES DE 

JAVÉ, 2003) (grifo nosso) 

Este discurso que o personagem Vado, do filme Narradores de Javé, traz é uma 

realidade constante em diversas situações de conflitos ambientais que podemos apurar 

durante nossa caminhada acadêmica e de pesquisas que viemos fazendo. Ou seja, em 

nome do progresso, do desenvolvimento alguns grupos acabam sendo prejudicados em 

detrimento de outros, sendo que em sua maioria os prejudicados são os mesmos, os 

pobres, os desinformados, os que “não pertencem” àquela região, para beneficiarem, na 

maioria esmagadora das vezes, o empresariado, o agronegócio, os influentes e os 

                                                           
29  Alguns desses casos atuais veremos mais adiante, quando apresentamos algumas das pesquisas 

realizadas pelo Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil. 
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brancos, portanto, as elites constituídas historicamente no Brasil, e aqui em Rio Grande 

não se torna diferente.  

INJUSTIÇA E DESIGUALDADE AMBIENTAL NA REGIÃO DA CIDADE DO 

RIO GRANDE 

Para entender estas situações que ocorrem com enorme frequência no Brasil e na 

cidade do Rio Grande, usaremos como base de nossa pesquisa o conceito de Justiça 

Ambiental, para isto, apoiamo-nos no professor/pesquisador Henri Acselrad. Para nossas 

primeiras impressões sobre a temática estamos utilizando o livro O Que é Justiça 

Ambiental que fora elaborado por Henri Acselrad, Cecilia Mello e Gustavo Bezerra, e 

que tem a intenção de identificar os grupos que mais sofrem com a exploração, 

depredação e poluição do meio ambiente. 

Os autores abordam que, em sua maioria das vezes, os que tendem a ser mais 

prejudicados pelo processo desenfreado de produção e consumo, são os grupos de baixa 

renda, os grupos étnicos historicamente inferiorizados e aqueles com um menor grau de 

educação.  

“(...) é possível constatar que sobre os mais pobres e os grupos étnicos 

desprovidos de poder recai, desproporcionalmente, a maior parte dos 

riscos ambientais socialmente induzidos, seja no processo de extração 

dos recursos naturais, seja na disposição de resíduos no ambiente”. 
(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p.12) 

Entendemos assim, que a realidade desses grupos está diretamente ligada à má 

utilização dos recursos naturais por parte de um pequeno grupo no qual tais injustiças 

dificilmente chegam.  

Nossa pesquisa de mestrado conversa diariamente com as questões aqui trazidos 

pelos autores. Procuramos identificar como no processo de ocupação do território, onde 

hoje é denominado de Rio Grande do Sul, alguns grupos certificaram-se de apropriar-se 

da região e dos bens por ela produzidos, enquanto outros grupos como negros, indígenas 

e hispano-americanos foram marginalizados de tais locais e como os descendentes 

diretos ou não destes grupos, são os que sofrem atualmente com as injustiças 

ambientais. Embora tenha se passado cerca de três séculos desde o processo de 

ocupação e exploração deste território, suas ações de sobreposição dos militares 

portugueses, sobre os demais grupos, diríamos nós, ainda é causadora de impactos 

negativos e causadora de conflitos socioambientais atuais, sendo assim, 

“ (...) é possível constatar que sobre os mais pobres e os grupos 

étnicos desprovidos de poder, recai, desproporcionalmente, a maior 

parte dos riscos ambientais socialmente induzidos, seja no processo de 
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extração dos recursos naturais, seja na disposição de resíduos no 

ambiente.” (ACSELRAD, et al, 2009, p.12) 

O movimento de justiça ambiental, que começa a ganhar força a partir da década 

de 80 do século passado, com seus atores trazendo as questões sociais, territoriais, 

ligadas aos direitos civis e ambientais (ACSELRAD, et al, 2009). Tais afirmações nos 

evidenciam o quanto esta luta por justiça ambiental ainda é recente e o quanto é preciso 

legitimá-la para que suas pesquisas e efeitos na sociedade possam continuar de forma 

sólida e assim sejam capazes de, se não acabar com as degradações, os impactos, os 

riscos e as injustiças, amenizar de forma significativa a constante nocividade que estes 

grupos impactados sofrem. 

Os autores trazem para o debate, como é importante que se passe a ter uma 

democratização dos processos decisórios. Pois, somente assim, retirando o poder de 

decisão das questões que interessam a todos e atingem principalmente os grupos que se 

encontram em maior fragilidade social, seria possível uma melhora na realidade 

encontrada. É extremamente necessário que os grupos mais atingidos possam participar 

e influenciar nas problemáticas ambientais que lhes assolam.  

 

A CIDADE DO RIO GRANDE HOJE: DESIGUALDADE AMBIENTAL E 

MISÉRIA SOCIAL 

 

O Observatório dos Conflitos Socioambientais e Urbanos do Extremo Sul do 

Brasil passa a partir do ano de 2011, a fazer levantamentos em diferentes documentos, 

como jornais, revistas, documentos oficiais de órgãos públicos e privados, formando 

uma central de dados que possibilitam fazer levantamentos e apontamentos de conflitos 

em várias frentes de inúmeras comunidades que abrangem a região do Extremo Sul do 

Brasil. O observatório é composto por pesquisadores, professores universitários e da 

rede pública, doutorandos, mestrandos, bolsistas e voluntários.  

Para evidenciar tais levantamentos, traremos aqui duas tabelas elaboradas pelos 

pesquisadores Carlos Machado e Caio Floriano, que ilustram com pertinência e rigor 

científico o que entendemos tratar-se do notório processo de desigualdade e injustiça 

socioambiental que tal região presencia nos dias de hoje. 

A primeira tabela se trata de levantamentos realizados em publicizações de sete 

municípios da região sul do estado, trazendo para o conhecimento dos interessados nas 

temáticas ligadas a pesca, luta de trabalhadores, mobilidade urbana, moradia, educação 
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(MACHADO; FLORIANO, 2013,), um panorama de como estão aparecendo estes 

conflitos na região onde o observatório tem procurado mapear. 

Figura 2 - Relação conflitos x publicização no Extremo Sul do Brasil. 

 

FONTE: MACHADO, Carlos RS; SANTOS, Caio Floriano dos. EXTREMO SUL DO BRASIL: 

UMA GRANDE “ZONA DE SACRIFÍCIO” OU “PARAISO DE POLUIÇÃO ”. In: 

MACHADO, Carlos RS.  et al. Conflitos Ambientais e Urbanos: debates, lutas e desafios. Porto 

Alegre: Evangraf, 2013. p.181-204  

Como se pode observar, embora ainda o grupo de trabalho e de seleção de 

material de relevância para o mapeamento seja pequeno, há uma efervescente disputa de 

interesses na região do extremo sul do Brasil, que abrange inúmeras demandas, onde 

grupos estão em constantes desvantagens frente a ganância do capital. Seja ela nos 

conflitos do Polo Naval, dos trabalhadores de diferentes áreas, da especulação 

imobiliária, que age com braço de ferro influenciando diretamente no deslocamento de 

famílias em venerabilidades extrema, na (i)mobilidade urbana que a cada dia torna as 

cidades mais caóticas e também na questão da saúde que sob nossa ótica está 

diretamente ligada e sendo causada por decorrência dos conflitos e problemáticas 

citadas antes. 

Já a segunda tabela, também elaborada pelos pesquisadores Carlos Machado e 

Caio Floriano, se trata especificamente dos conflitos ocasionados na cidade do Rio 

Grande e que estão diretamente relacionados com nossa pesquisa e nossas inquietações 
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frente a explícita injustiça ambiental que diversos grupos e comunidades da cidade do 

Rio Grande enfrentam. 

Figura 3 - Relação conflitos x publicização na cidade do Rio Grande. 

 

Fonte: MACHADO, Carlos RS; SANTOS, Caio Floriano dos. EXTREMO SUL DO BRASIL: UMA 

GRANDE “ZONA DE SACRIFÍCIO” OU “PARAISO DE POLUIÇÃO”. In: MACHADO, Carlos 

RS.  et al. Conflitos Ambientais e Urbanos: debates, lutas e desafios. Porto Alegre: Evangraf, 2013. 

p.181-204  

Trouxemos estes dois quadros onde temos um breve panorama dos conflitos 

mapeados pelo Observatório dos Conflitos Socioambientais e Urbanos do Extremo Sul 

do Brasil, a partir do ano de 2011, e que nos permitem evidenciar indícios de que há 

algo errado, seja na apropriação da riqueza e das terras, e de que os espaços de poder 

não têm garantido ou agido na superação da desigualdade ambiental no Extremo Sul do 

Brasil.  

 Diríamos então que, os “conflitos são a face visível (ou indicadores) da 

existência de desigualdade social e ambiental configurada na região”, e que no quadro 

abaixo, podemos expressar de forma mais explícita tal desigualdade na apropriação da 

renda (riqueza) produzida na cidade do Rio Grande, RS e Brasil (MACHADO, 2016)
30

:   

 

                                                           
30  A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: Reflexões desde a 

experiência do Observatório do Extremo sul do Brasil e este do Uruguai, Prof. Dr. Carlos RS Machado, 

artigo foi apresentado em Cuba (EGAL, 2015) e será publicado – revisto – no livro do Observatório de 

2016. 
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Figura 4 - desigualdade na apropriação da renda no Brasil e região
31 

 

 Podemos perceber que “é explícita a desigual apropriação de renda entre 

os 10% (48,93 % em 2010) mais ricos com o 80% mais pobres (36,6% em 2010)”, e é 

correto afirmar, “conforme os dados da tabela, que houve uma apropriação desigual 

mais radical nos anos 1990-2000 (que era de 32,79 reduzindo para 32, 44) no auge do 

neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, no qual os mais ricos ampliaram sua 

participação na apropriação da renda (de 51, 14 para 51, 94%); e de que, depois de 

2000, nos governos Lula, tal apropriação diminuiu” (MACHADO, 2016).  

 No entanto, também podemos afirmar que tal melhoria foi 

“insignificante, se comparar com a desigualdade absurda existente no Brasil, e isso sem 

alterar a estrutura socioeconômica desigual, e muito menos realizar-se qualquer 

questionamento mais de fundo sobre a questão ou de políticas e ações de 

empoderamento das classes e grupos populares na superação mais radical de tal 

condições de desigualdade e injustiça” (MACHADO, 2016). E se considerarmos ainda, 

na atualidade os processos de impedimento de Dilma, e a ameaça da retirada destas 

pequenas melhorias através da articulação das elites no parlamento, empresariais e 

financeiras, com apoio de juízes, entidades diversas, setores amplos da classe média, 

diríamos justificar ainda mais a nossa pesquisa: de como mitos anteriores e arraigados 

                                                           
31  Quadro retirado da tese de Priscilla Borgonhoni Chagas, DESENVOLVIMENTO E 

DEPENDÊNCIA NO BRASIL: reflexos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no 

município do Rio Grande (RS) Priscilla Borgonhoni Chagas, defendida na UFRGS (2014). A autora 

utilizou-se de informações e dados do Observatório dos Conflitos do extremo sul além de entrevistar 

diferentes atores sociais e gestores na região. 
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justificadores da superioridade de uns sobre os outros, da riqueza de uns sobre e em 

detrimento das minorias, se articulam nesta cidade chamada Rio Grande, e parte da 

história de nosso país. 

 AS PESQUISAS DO OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS URBANOS E 

SOCIOAMBIENTAIS COMO PONTO DE PARTIDA NA BUSCA DE IR ALÉM  

 

Apresentamos aqui, três pesquisas já concluídas por pesquisadores do 

Observatório dos Conflitos, sendo elas duas dissertações de mestrado e uma tese de 

doutorado, defendidas
32

 por Cleiton Oliveira, Vinicius Puccinelli e Caio Floriano 

respectivamente
33

. Tais pesquisas e pesquisadores nos auxiliam para evidenciar, ainda 

mais, que há uma grande disparidade e inúmeras desigualdades ocorrem na cidade do 

Rio Grande e estas estão ligadas a diferentes áreas e camadas da população rio-

grandina. 

O trabalho do pesquisador Cleiton Oliveira apresenta o descaso em que órgãos 

públicos como DNIT
34

 e o Governo Estadual do Rio Grande do Sul, pensando 

massiçamente nos interesses do capital, destruíram uma escola do meio rural para a 

duplicação da BR392. Em sua dissertação “No meio do caminho tinha uma Escola: 

Educação Ambiental a partir dos Injustiçados Ambiental e Educacionalmente na 

duplicação da BR-392 no Extremo Sul do Brasil”, o pesquisador Cleiton Oliveira nos 

mostra que embora se tenha feito intervenções por parte de governo e das empresas 

envolvidas a cerca de uma educação ambiental, o que percebeu-se foi uma tentativa 

leviana de conscientizar aquela população que tal duplicação, e por consequência a 

demolição da escola, de alguma forma seria benéfica para toda a comunidade. 

 “A duplicação da BR-392 se deu em um andamento acelerado. Para a 

qual, conforme já afirmamos, havia recursos disponíveis, sendo 

prioridade do Governo Federal. A mesma imediaticidade não ocorreu 

                                                           
32  Os três pesquisadores defenderam suas pesquisas, duas dissertações de mestrado e uma tese de 

doutorado, no mês de março de 2016. Sendo os três trabalhos aprovados e elogiados pelas bancas 

avaliadoras por se tratarem de trabalhos de suma importância e pelos protagonismo com relação aos 

conflitos ali apresentados, estando as mesmas nos ajustes finais para serem disponibilizadas para 

consultas e leituras da população brasileira, que é quem financiou e possibilitou tais trabalhos. 

33  Já tivemos outros pesquisadores que fazem parte do Observatório dos Conflitos Socioambientais 

e Urbanos do Extremo Sul do Brasil e que já defenderam e publicizaram suas pesquisas, porém com 

temas outros, que não conflitos ligados à cidade do Rio Grande. 

34  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
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com o caso da escola, como é percebido pela falta do prédio 

prometido”. (OLIVEIRA, 2016, p.108) 

 Porém, como pode-se observar, através da escrita do pesquisador, é que a 

realidade foi e ainda está sendo bem diferente dos discursos institucionais ali colocados, 

pois a escola e a comunidade sofrem diariamente com os efeitos nocivos da duplicação 

que em praticamente nada lhes trouxe qualidade de vida, seja no âmbito familiar, 

escolar e profissional. O autor ainda afirma que: 

“O Lugar em que se realiza a nossa pesquisa, a cidade de Rio Grande, 

sul do estado do Rio Grande do Sul está inserida em planejamentos de 

grandes projetos pensados por aqueles “a quem compete”, sob o ponto 

de vista hegemônico, incidir e decidir sobre os caminhos do 

desenvolvimento”. (OLIVEIRA, 2016, p.60) 

Portanto, o pesquisador nos dá indícios de que os projetos desenvolvimentistas 

brasileiros acabam por servir a uma pequena parcela da população e por consequência 

colocando sob riscos e desigualdades socioambientas aqueles grupos que notoriamente 

estão em vulnerabilidades eminentes.  

O segundo caso que trazemos para elucidar a constante desigualdade 

socioambiental que assola a cidade do Rio Grande, foi discutido pelo pesquisador 

Vinicius Puccinelli. Em seu trabalho, o autor procura entender as questões liagadas as 

áreas de conservação e proteção integral, neste trabalho específico a área do TAIM
35

, e 

como estas áreas têm causado conflitos ambientais que prejudicam principalmente 

aqueles com menor poder aquisitivo e que são os que mais sofrem as injustiças 

ambientais. 

“No Taim existem outros grupos que ampliariam o entendimento das 

questões de dominação no território. A Serraria e agrovilas são outros 

agrupamentos que, diferentemente da Capilha, estão fortemente 

condicionados à exploração do trabalho assalariado pelas 

reflorestadoras e pelo agronegócio. Mais do que isso, muitas dessas 

pessoas estão condicionadas também às questões de moradia, pois 

suas casas são de propriedade dos empresários.” (PUCCINELLI, 
2016, p.102) 

 Como é possível observar, o autor traz a baila um fator também levantado por 

Cleiton Oliveira, que é a questão de como o agronegócio, o empresariado e aqueles que 

possuem mais recursos, financeiros ou políticos, se sobrepõem aos interesses de 

comunidades inteiras, como as comunidades pesqueiras, de agricultura familiar, 

pescadores artesanais, entre outros.  

                                                           
35  Estação Ecológica do TAIM. 
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Vinicíus Puccinelli corrobora com nossas evidências até o momento pesquisadas 

de que a história desta região e seus conflitos históricos, como ainda nos é contada hoje, 

nega e marginaliza diferentes grupos sociais. Grupos estes que poderíamos, mesmo que 

ainda como hipótese, dizer serem ou terem descendência dos mesmos grupos que hoje 

recaem as desigualdades e injustiças ambientais. O pesquisador nos diz: 

“É em meio a estas disputas que será fundada a cidade do Rio Grande, 

uma das mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, em 1737, e que 

depois, em 1763 será ocupada pelos espanhóis durante 13 anos. A 

história tradicional, em sua maioria escrita por militares e 

descendentes de portugueses, busca mostrar a unidade dos brasileiros 

contra os “criminosos” e contra as ilegítimas pretensões dos espanhóis 

(versão também apresentada de modo inverso pelos espanhóis na 

construção de sua unidade histórica tradicional interna); o que fica 

evidente é que ambos negligenciam outros grupos sociais os quais 

(espanhóis e portugueses) exploravam e escravizavam como negros e 

índios, ou ainda, os grupos pobres que eram trazidos como colonos 

para povoarem a região em litígio, e assim legitimar sua ocupação do 

território”. (PUCCINELLI, 2016, p.61) 

As disputas por terras ou territórios, seja no século XVIII pelas potências 

europeias, Portugal e Espanha, ou em pleno ano de 2016, movidas pelos interesses do 

capital e da esfera financeira global, continuam a beneficiar os ricos e poderosos. 

Novamente o interesse daqueles que se beneficiam e exploram é sobreposto ao restante 

da população e, em alguns momentos, sob a falsa capa da proteção ambiental, como é o 

caso da reserva do ecológica do TAIM, ou sobre o discurso de desenvolvimento e 

progresso caso da duplicação da BR392 e a demolição da escola Alfredo Ferreira 

Rodrigues. 

Por fim, a terceira pesquisa que também serve como base para nossa pesquisa e 

nossas ponderações acerca da cidade do Rio Grande é a feita pelo pesquisador Caio 

Floriano dos Santos que traz a temática sobre: “O porto e a desigualdade ambiental em 

Rio Grande (RS/Brasil): a educação ambiental na gestão "empresarial dos riscos 

sociais" e "social do território”. Nesta pesquisa o autor mostrará, dentre outras 

problemáticas, como o Porto do Rio Grande é desde sua formação um grande 

fomentador de conflitos e desigualdades. 

Tal pesquisa está sendo e será de grande contribuição para nossos levantamentos 

e para tentar dar conta de nossa problemática de pesquisa, que caminha em direção, em 

diversos momentos, ao que o pesquisador traz em sua tese de doutorado: 

“Ao longo da história de Rio Grande como cidade portuária podemos 

afirmar que ela foi se constituindo a partir de diferentes ações e 

políticas municipais, estaduais e federais, que propiciaram condições 
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favoráveis para a implementação de diversas atividades (industriais, 

agrícolas e outras). Essas ações acabaram por transformar Rio Grande 

em uma zona de sacrifício, nesse sentido é importante que possamos 

explicitar os incentivos financeiros e fiscais dados ao longo da história 

que ajudaram a atrair essas indústrias”. (SANTOS, 2016, p.99) 

 Pois, também entendemos que é desde o processo de fundação da cidade do Rio 

Grande, ainda em 1737, que as desigualdades e os conflitos estão sendo produzidos, 

mesmo que em escala e proporção diferentes, já que os debates que procuram dar conta 

sobre conflitos, desigualdade ambiental, (in) justiça ambiental e educação ambiental são 

assuntos e preocupações mais recentes. Mas se tais conceitos não eram utilizados ou até 

mesmo tivessem sido criados no século XVIII, torna-se perceptível que muitos 

pesquisadores que se debruçam sobre as problemáticas ambientais e principalmente 

aqueles que se dispõem a interpretar a região do extremo sul do Brasil, passam a 

evidenciar que, 

“Ao longo da sua história, e mesmo nos dias atuais, fica claro que o 

Porto do Rio Grande tem uma vida própria e uma dinâmica própria, 

mesmo que em algum momento possam ser convergentes. Assim, o 

planejamento sobre obras de infraestrutura e a alocação de novos 

empreendimentos é na maioria das vezes pensada de cima para baixo, 

como fica claro na instalação do Porto Novo, Superporto, Distrito 

Industrial e Polo Naval. Esse modelo de planejamento e alocação de 

empreendimentos não leva em consideração que "Em todas as áreas 

passiveis de expansão, atividades ligadas ao porto e/ou a pesca 

conformam meio de sobrevivência de muitos moradores" 

(ALMEIDA; TEIXEIRA; SILVA, 2012 apud SANTOS, 2016, p.101-

102) 

Com isso, vamos nos debruçando em pesquisas relacionadas à conflitos atuais da 

cidade do Rio Grande, porém, nunca esquecendo de fazer um levantamento 

comparativo dentro da historicidade da região para que possa ou não, já que ainda não 

temos as conclusões desta pesquisa, tornar nítido os processos que irão evidenciar as 

raízes históricas da desigualdade socioambiental desta/nesta região.  

Pressupomos que a forte injustiça ambiental que presente no município possa 

estar arraigada na cidade do Rio Grande desde os tempos de sua fundação no século 

XVIII. A partir disso, levantamos, mesmo que com a pesquisa em andamento, que tal 

realidade é fruto de uma utilização desigual de seus bens, e que 

“Se há diferença nos graus de exposição das populações aos males 

ambientais, isso não decorre de nenhuma condição natural, 

determinação geográfica ou casualidade histórica, mas de processos 

sociais e políticos que distribuem de forma desigual a proteção 

ambiental. (...) Outra manifestação da desigualdade ambiental 

concerne ao acesso desigual aos recursos ambientais. Este acesso 
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desigual se manifesta tanto na esfera da produção, no que diz respeito 

aos recursos do território, como na esfera do consumo, com os 

recursos naturais já transformados em bens manufaturados”. 

(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009.p.73-74)  
Conforme os autores acima evidenciados, é notório que a realidade encontrada 

na cidade do Rio Grande é fruto de disputas sociais e políticas, onde constantemente os 

grupos que oprimem e forçam a desigualdade social, ambiental, étnica, de gênero, estão 

há muito nos contando a história, sob seus prismas, e fomentando a exploração e a 

injustiça ambiental. Com isso é necessário compreender essas questões históricas, na 

qual estamos inseridos, para que a partir desta realidade possamos trabalhar com mais 

qualidade e conhecimento de causa as questões acerca da Educação Ambiental nas 

escolas, nos bairros e nas comunidades mais atingidas pela forte desigualdade ambiental 

da qual estamos inseridos enquanto sociedade. 

Para finalizar trazemos um pequeno trecho extraído do livro Repensar a 

educação ambiental: um olhar crítico, onde em um dos inúmeros artigos ali presente, 

destacamos um trecho onde Philippe Layrargues apresenta o que entende como 

desigualdade ambiental: 

“(...) é definida como a exposição diferenciada de grupos sociais a 

amenidades (ar puro, áreas verdes e água limpa) e situações de risco 

ambiental. Minorias étnicas e grupos de baixa renda estão mais 

expostos a riscos ambientais como enchentes (inundações), 

deslizamentos (desmoronamentos), poluição, contaminação etc., ou 

seja, existe uma relação entre baixa condição socioeconômica e alta 

exposição ao risco ambiental, corroborando a desigual distribuição das 

amenidades e dos riscos ambientais entre os grupos sociais, causando 

injustiça ambiental para uns e conforto ou segurança ambiental para 
outros”. (LAYRARGUES, 2009, p.18-19)  

Por fim, entendemos que a apropriação da terra, das riquezas produzidas, bem 

como a ocupação dos espaços de poder não decorre de atos unilaterais. Mas, sim em 

conflito e em contradição – entre as classes e grupos sociais - numa realidade de 

relações sociais e destas com o ambiente natural em processo que devem ser 

incorporados em perspectivas críticas seja da história, da história ambiental, como 

também da educação ambiental para que possamos avançar nossas práticas em direção a 

uma perspectiva diferente desta que nos está imposta como sendo a única possível. 
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VIVÊNCIAS ECOLÓGICAS TRAMADAS PELO FIO ANCESTRAL 
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RESUMO: O artigo enfoca os resultados da pesquisa-ação que investigou as relações entre a 

cosmovisão africana, suas práticas culturais e os fundamentos e práticas de Educação 

Ambiental, bem como as formas de produzir e compartilhar conhecimentos no Ilè Àsè Opó 

Osogunlade (Ilê Axé Opô Oxogum Ladê), terreiro de candomblé de nação Ketu – localizado no 

estado de Sergipe, região nordeste do Brasil, liderado pelo Babalaxé Reginaldo Daniel Flores 

(Ògún Tóòrikpe), sacerdote de Ogum.. Como estratégia de construção coletiva de 

conhecimentos, a pesquisa realizou vivências pedagógicas naquele terreiro por meio de 03 

oficinas (oficina-diagnóstico /oficina orixás-natureza /oficina de Educação Ambiental) e 02 

entrevistas com sacerdotes representativos da nação ketu no Brasil, que articularam os 

princípios da Educação Ambiental e os princípios/valores do candomblé de nação ketu. O 

sujeito pesquisador coletivo optou por um método de intervenção coletiva, permeada pela 

dimensão afetiva, baseado nos princípios da etnopesquisa-ação e inspirado nas técnicas de 

tomada de decisão, que associou pesquisadores e atores sociais num procedimento conjunto de 

transformação de uma dada realidade e de compartilhamento de conhecimentos entre uma 

tradição cultural (terreiro de candomblé ketu) e os saberes acadêmicos, reafirmando, assim, a 

importância de um diálogo intercultural de conhecimentos.   
PALAVRAS-CHAVE: Candomblé ketu. Educação ambiental. Sagrado. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta os resultados da etnopesquisa-ação, objeto da tese “’Kò sí 

ewé, kò sí òrìsà’ (Sem folha não há orixá38): vivências ecológicas no Ilé Àse Opó 

Osogunlade”, defendida em agosto de 2015, na Faculdade de Educação da Universidade 

de Brasília, na linha de pesquisa – Ecologia Humana e Educação Ambiental. 

A pesquisa-ação teve lugar em um terreiro de candomblé de nação Ketu 

denominado Ilè Àsè Opó Osogunlade (Ilê Axé Opô Oxogum Ladê) – localizado no 

estado de Sergipe, região nordeste do Brasil. O referido terreiro é liderado pelo 

                                                           
36  Doutora em Educação pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília (PPGE/FE/UnB), na linha Ecologia Humana e Educação Ambiental. Contato: 

veronicagomes9@hotmail.com 

37  Doutora em Educação pela Universidade de Paris 8, professora e orientadora de teses no PPGE- 

Universidade de Brasilia. Contato: veramcatalao@gmail.com 

38  Orixá -  divindades masculinas e femininas que para o povo Yorubá estão associadas e dominam 

as forças da natureza, tais como a água, a terra, o fogo, o ar e são guardiãs e guadiões dos seres humanos. 

mailto:veronicagomes9@hotmail.com
mailto:veramcatalao@gmail.com
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Bàbálase39 Reginaldo Daniel Flores (Ogun Tóòrikpe), 63 anos, sacerdote de Ogum, 

filho espiritual de Mãe Stella de Oxóssi, uma das mais expressivas lideranças religiosas 

do candomblé ketu40 na Bahia e no Brasil.  

A pesquisa teve por objetivo investigar as possíveis relações entre a cosmovisão 

africana, suas práticas culturais e os fundamentos e práticas de Educação Ambiental, 

bem como as formas de produzir e compartilhar conhecimentos no supracitado terreiro. 

Como estratégia de construção coletiva de conhecimentos, a pesquisa visou possibilitar 

vivências pedagógicas no Ile Axé Opô Oxogum Ladê por meio de oficinas que 

articularam os princípios da Educação Ambiental e os princípios/valores ancestrais do 

candomblé de nação ketu. Também buscamos identificar os conceitos nativos do 

candomblé ketu relativos à relação ser humano + natureza, na perspectiva dos valores 

da cosmovisão africana, bem como compreender como os mesmos são ali vivenciados.  

Foram realizadas três oficinas durante finais de semana ao longo de seis meses, 

planejadas pelo grupo pesquisador coletivo (14 pessoas), a saber:  1 - Oficina-

diagnóstico / 2 – Oficina orixás/natureza / 3 - Oficina de Educação Ambiental.  

Em cada uma das oficinas o grupo rememorou saberes ancestrais e acolheu 

novos saberes referentes à  educação ambiental e sustentabilidade  No sentido de 

aprofundar os conhecimentos fundadores do candomblé acerca da relação ser humano e 

natureza, foram também realizadas 02 entrevistas com 01 sacerdote e 01 sacerdotisa 

representativos da nação ketu no Brasil.  

A dimensão afetiva permeou essa construção coletiva nesse ambiente de 

formação – o terreiro de candomblé – onde a correlação cultura-natureza foi percebida a 

partir de referenciais de estudos antropológicos e de conceitos nativos da cosmovisão 

africana, baseados na cosmovisão e cosmogonia iorubá. Observar e vivenciar o sujeito-

objeto-pesquisador coletivo pela ótica transdisciplinar também criou oportunidade de 

compartilhamento de conhecimentos entre uma tradição cultural (terreiro de candomblé 

ketu) e princípios e práticas de educação ambiental. O que enriqueceu a produção de 

conhecimento coletivo. 

 

PARA CANTAR O AXÉ DAS FOLHAS: ENFOQUE METODOLÓGICO 

                                                           
39  Bàbálàse (Babalaxé) - zelador do axé, sacerdote dirigente do terreiro. 

40  Ketu – cidade da República do Benim . Designa também a maior e mais popular  nação de 

candomblé no Brasil, ligada aos africanos escravizados do grupo nagô, ao qual pertenciam os yorùbá. 
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A escolha por um método de intervenção coletiva, inspirado nas técnicas de 

tomada de decisão, que associasse pesquisadoras/es e atores sociais num procedimento 

conjunto de transformação de uma dada realidade, pareceu-nos mais adequado para 

compreender a complexidade da intervenção realizada. Daí a opção por se trabalhar 

com a Etno-pesquisa implicada (MACEDO, 2012) e com a pesquisa-ação (BARBIER, 

2007). Buscamos vivenciar uma etnopesquisa-ação. Uma mescla de um processo de 

construção do saber científico que não considera os sujeitos do estudo um produto 

descartável e que entende como incontornável a necessidade de construir juntos, 

trazendo interpretativamente a voz do ator social para o corpus empírico analisado e 

para a própria composição conclusiva do estudo, até porque a linguagem assumiu aqui 

um papel constitutivo central.  

A disposição de assumir e mediar uma construção implicada de saberes foi e é 

enorme desafio. Mas com isso, defendo e vinculo o meu pertencimento ao terreiro como 

modo legítimo de também construir saberes e fazeres acadêmicos na construção do meu 

olhar de pesquisadora. Dessa forma, entrelaçamos conhecimentos e defendermos uma 

identidade cultural tradicional. Falar “de dentro” é assumir uma implicação histórico-

existencial (BARBIER, 2007) que se delineia à medida da minha vinculação no “aqui-

agora” da pesquisa e no projeto de intervenção que com ela se delineou.  

No dizer de Hugues Dionne (2007), pesquisa-ação é “prática que associa 

pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de ação para modificar uma dada 

situação e uma estratégia de pesquisa para adquirir um conhecimento sistemático sobre 

a situação identificada”. Nesse sentido, entendemos que a intervenção delineada é 

coletiva, ou seja, assumida juntamente com o grupo pesquisador formado no 

Osogunlade. Em outros termos, “não há pesquisa-ação sem participação coletiva” 

(BARBIER, 2007, p. 70). Não há como compreender o mundo efetivo e afetivo sem 

estar junto, sem fazer parte, sem ser constituinte neste processo de conhecimento, sem 

ser actante, na expressão do mesmo autor. A pesquisa-ação também possui um caráter 

sócio-político, uma vez que a associação entre pesquisadores/as e atores está no centro 

do processo, e ela só terá valor se puder alimentar a ação e o engajamento dos próprios 

participantes da ação no sentido de transformação da realidade, o que necessariamente 

implica na construção de conhecimentos. Para Barbier, o sujeito pode ser um indivíduo 

ou grupo, e o/a pesquisador/a, também pode ser um grupo pesquisador. Pode-se fazer 

pesquisa de forma coletiva – ao invés de sobre o outro, junto com o outro -, uma vez 
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que a implicação do/a pesquisador/a também implica o outro na busca de transformar 

enquanto conhece. Assim, a composição do grupo pesquisador para a produção coletiva 

de análises e intervenções foi ao encontro das expectativas de alcance do duplo objetivo 

de transformar a realidade e de produzir conhecimentos compartilhados sobre essas 

transformações (CATALÃO & RODRIGUES, 2006, p. 31).  

A noção de escuta sensível de René Barbier (2007) assumiu a materialidade de 

instrumento investigativo. Para trabalhar com esse instrumento, buscamos nos atentar 

ao dito e ao não dito, ao que foi expresso através de gestos e palavras, ações e emoções, 

exercitando o não julgamento, a não comparação, compreendendo o outro a partir do 

seu contexto. No exercício de procurar entrar numa relação de totalidade com cada 

um/a, deixamo-nos surpreender pelo desconhecido. Assim, fomos capazes de respeitar 

análises e decisões do grupo pesquisador coletivo, mesmo quando estas não iam ao 

encontro das nossas. De maneira geral, fomos capazes de ouvir e escutar também. 

Porém, escutar o que foi dito e expresso, e buscar não fazer interpretações precipitadas 

foi ação bem difícil de ser realizada. Suspender o palpite, a crítica, sem misturar aquilo 

que o interlocutor dizia com o que cada um/a tinha a dizer, ou seja, esvaziar-nos de nós 

mesmos para escutar a singularidade do/a outro/a, é impossível de ser realizado de 

forma absoluta (CECCIM & CARVALHO apud CERQUEIRA & SOUSA, 2011; 

BARBIER, 2007). Exigiu compromisso, disciplina, rigor, sensibilidade e respeito ao 

outro como legítimo outro. Ao escutarmos, exercíamos a capacidade de respeitar 

opiniões, pensamentos, expressões diversos dos nossos, fazendo uso de uma escuta 

positiva, no sentido de não impor uma opinião ou postura autoritária em relação à fala 

do/a outro/a. No processo da fala e da escuta, procuramos vivenciar uma comunicação 

dialógica (FREIRE, 1996), pois houve a disciplina do silêncio que foi assumido com 

rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falaram e escutaram. Não identificamos discursos 

discriminatórios ou autoritários. Por sua vez, discursos de autoridade pelo conhecimento 

e senhoridade iniciática estiveram muito presentes nas falas do sacerdote dirigente do 

terreiro, cuja contribuição foi, sem dúvida, relevante para a compreensão de importantes 

unidades de significados que surgiram no decorrer da pesquisa, conformando algumas 

categorias. 

A faixa etária predominante do grupo se situou entre 25 e 60 anos e o tempo de 

iniciação dos filhos e filhas do terreiro variou de alguns meses a sete anos, com exceção 

do bàbálàse. Ele, no início da pesquisa-ação, estava com 31 anos de iniciação 

sacerdotal. Dito de outra forma, o grupo pesquisador coletivo foi integrado por noviços 
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(abiyan) e sacerdotes e sacerdotisas mais velhos/as (egbon). O terreiro é conhecido na 

cidade de Aracaju como “o candomblé dos universitários”.  Certamente isso se deve ao 

fato de contarmos no egbé41 com a participação de mestres, doutores/as e pós-doutores 

de várias áreas do conhecimento. Especificamente no grupo-pesquisador coletivo, 

contamos com professores/as,  graduandos e graduados das áreas de Biologia, Gestão 

Ambiental, Química, Letras, Pedagogia, Psicologia, Dança e Arte-Educação. Cabe 

dizer, ainda, que esse grupo foi constituído por pessoas com identidades plurais e 

pertencimento étnico-racial e social também diversos. 

As observações realizadas ao longo da pesquisa-ação, as reflexões desenvolvidas 

pelo grupo pesquisador e as formas de intervenção pensadas para o ambiente do terreiro 

foram anotadas em vários caderninhos de campo bem como registradas em fotografias. 

Assinale-se que apenas dois integrantes utilizaram de reflexões escritas, tenha sido em 

diário de campo ou por meio de mensagens dirigidas ao grupo via rede social (que 

foram registradas na descrição dos resultados da pesquisa-ação no capítulo 5 da tese). A 

maioria dos integrantes preferiu verbalizar seus incômodos, sensações e partilhar seus 

sonhos de utopia possível oralmente, na parte inicial de cada oficina, quando ouvíamos 

a leitura da memória do encontro anterior e também criávamos oportunidades de 

partilha. Esses depoimentos, bem como todas as oficinas foram gravados em áudio e 

vídeo pelas integrantes do Projeto do Ponto de Cultura Àse O! que são integrantes do 

terreiro e participaram da pesquisa-ação.  Vale dizer ainda que trabalhamos com a 

descrição densa e que as categorias analíticas da tese, em se tratando de uma 

etnopesquisa-ação, emergiram principalmente da base empírica, no decorrer do próprio 

trabalho.  As falas das entrevistas foram incluídas na apresentação do campo e 

referenciadas nas citações. 

Além disso, cabe assinalar que a técnica que operacionalizou a análise de dados 

sustenta-se na identificação de “Unidades de Sentido”, conforme propostas por Rey 

(2005). Em nosso caso específico, algumas perguntas deflagradoras permitiram a 

realização da análise das falas dos sujeitos entrevistados a partir de suas expressões, as 

quais integram um conjunto diverso de configurações reveladas no decorrer da própria 

investigação. Na Oficina-diagnóstico, as perguntas deflagradoras foram: quem somos?/ 

                                                           
41  Egbé – significa “1. Sociedade, associação, clube, partido”. No caso do terreiro de candomblé 

compreende a família de santo, a comunidade interna ao terreiro. Pronuncia-se ‘ebé’, segundo o 

Dicionário Yorùbá Português (Beniste, 2011). 
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O que, quando e como queremos mudar? Na Oficina òrìsà e natureza, a pergunta foi: o 

que nos identifica como território sagrado? E na Oficina de Educação Ambiental: quais 

os princípios sagrados do candomblé ketu que nos permitem ter uma relação de ligação, 

compromisso, zelo com a natureza? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS / RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No cotidiano do Ilé Àse Opó Osogunlade habitando o espaço contraditório entre 

o sagrado e o profano, entre a tradição e a modernidade, entre o pertencimento e o 

utilitarismo, entre uma cultura capitalista individualista e uma cultura ancestral 

coletivista, abre-se um grande desafio: o de desaprender uma maneira individualista de 

estar no mundo e relacionar-se em uma lógica de exclusão da alteridade inculcada por 

uma cultura branca patriarcal capitalista e judaico-cristã. A utopia de aprender a 

conhecer, a ser, a fazer e a conviver de maneira coletiva nos acena do futuro ao tempo 

em que se inspira na memória ancestral das tradições. Em uma sociedade de risco que 

reflete sobre si mesma, urge a re-invenção de um marco de valores e comportamentos 

anti-hegemônicos diante do trato com natureza que possam fazer frente à máxima 

utilitarista e degradante (inclusive com o aval da ciência) do conhecer para controlar, 

submeter e degradar a natureza dentro e fora de nós.  

A ancestralidade, raiz desse novo marco foi apontada na tese quando fizemos 

uma abordagem sobre cosmovisão e cosmogonia africanas e trouxemos à baila a 

consideração da filosofia/ética Ubuntu. Como nos informa Malomalo (2010), a origem 

do Ubuntu está na nossa constituição antropológica. Pelo fato de a África ser o berço da 

humanidade e das civilizações, bem cedo nossos ancestrais humanos desenvolveram a 

consciência ecológica, entendida como pertencimento aos mundos dos deuses e 

antepassados, dos humanos e da natureza. Com o processo das migrações 

intercontinentais e a emergência de outras civilizações em outros espaços geográficos, 

essa mesma noção vai se expressar em outros povos que pertencem às sociedades ditas 

pré-capitalistas ou pré-modernas. “É dessa forma que se pode afirmar que essa forma de 

conceber o mundo, na sua complexidade, é um patrimônio de todos os povos 

tradicionais ou pré-modernos. Cada um expressa isso através de suas línguas, mitos, 

religiões, filosofias e manifestações artísticas” (Malomalo, 2010, p. 19).  

Nesse sentido, afirmamos que a noção ético-filosófica Ubuntu está 

intrinsecamente relacionada à formação do sujeito ecológico do coletivo do Ilé Àse Opó 
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Osogunlade, mas parece-nos ser necessário refazer o caminho de rememoração dessa 

ética nas atitudes e comportamentos ecológicos no cotidiano do terreiro, pois, como nos 

lembra Carvalho (2008):   

A dissonância entre os comportamentos observados e as atitudes que 

se pretendem formar, é um dos maiores desafios da educação de um 

modo geral e da Educação Ambiental em particular. Muitas vezes as 

atividades de EA ensinam o que fazer e como fazer certo, transmitindo 

uma série de procedimentos ambientalmente corretos. Mas isso, nem 

sempre garante a formação de uma atitude ecológica, isto é, de um 

sistema de valores sobre como relacionar-se com o ambiente, sistema 

que será internalizado como uma visão de mundo orientadora dos 

posicionamentos do sujeito na escola e em outros espaços e 

circunstâncias da vida (CARVALHO, 2008, p. 180).   
 

Para a cultura do terreiro de candomblé ketu, assim como para outros 

candomblés tradicionais de matriz africana, essa visão de mundo está posta e é 

ancestral, trata-se apenas de rememorá-la. Podemos dizer que as bases filosóficas que 

sustentam a práxis da centralidade de um viver em comunhão com a natureza, como é o 

caso do candomblé, encontra similaridades nos fundamentos da Educação Ambiental 

que é um campo novo que bebeu em várias fontes para buscar o retorno da relação 

sinérgica entre humanidade e natureza – em uma proposta de religação que brota como 

folha de esperança em uma sociedade de crise e risco por meio de uma racionalidade 

sensível e um pensamento complexo que emerge dessa mesma crise. Essa vivência de 

formação/educação no terreiro deslocou a cultura para o centro do debate ao reconhecer 

a produção cultural realizada pelos negros, valorizando sua história ancestral, 

remetendo-nos à necessidade de conhecer nossa origem africana, ainda que essa cultura 

choque-se frontalmente com as rígidas estruturas da cultura educacional vigente 

(GOMES, 1997, p. 20-24). As trilhas percorridas no terreiro sob a orientação da 

sabedoria ancestral transmitida pelo Bàbálàse Tòórikpe permitiram o diálogo com os 

fundamentos da educação ambiental, ao tempo que permitiram o reconhecimento da 

nossa identidade da  matriz africana do candomblé ketu. 

Nas vivências eco-pedagógicas concretas que vivenciamos, uma preocupação se 

repetiu: descortinar os liames da cosmovisão africana e da Ecologia Humana / Educação 

Ambiental que poderiam complementar compreensões de mundo diversas e 

aproximadas pelos princípios que as regem.  Isso exigiu a incorporação ao processo 

educativo de saberes que contradizem as versões oficiais da história, saberes esses 

trazidos de África, resignificados em território brasileiro e expandidos pelos seus 

descendentes em diáspora habitando territórios como os terreiros de candomblé. Tais 
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saberes tradicionais de matriz africana foram associados aos princípios fundamentais da 

Educação Ambiental como o pertencimento à natureza, o cuidado, o respeito, a eco-

lógica, a cooperação, solidariedade, saberes tradicionais. Estes encontram ressonância 

nos princípios da cosmovisão africana onde a natureza é o pilar que está na origem e é 

ao mesmo tempo a origem de tudo. Penso que aqui respondemos afirmativamente a uma 

de nossas questões de pesquisa que se refere a compreender se as práticas de educação 

ambiental favorecem a um enraizamento maior da sacralidade da natureza que sustenta 

a tradição cultural de matriz africana no Ilé Asè Opó Osogunlade. 

O cuidar nos terreiros é condição incontornável ao seu papel de guardião de um 

legado ancestral que resguarda conhecimentos essenciais para preservação e promoção 

da vida. O cuidado com os ambientes (sacudimentos), com o asseio pessoal (banhos de 

ervas e roupas limpas), o cuidado com o corpo que é templo dos deuses e deusas que 

vêm celebrar conosco aqui no aiye (terra) é primordial; a promoção da cura do corpo 

por meio das folhas sagradas (Òsányin/Ossãim – orixá detentor do segredo das folhas 

sagradas) cujo àse devidamente acionado promove e garante a saúde e a preservação da 

vida; a cura pelas águas que acalmam e esfriam a ‘cabeça quente’. Enfim, no terreiro, 

cuidamos e somos cuidados pelas forças da vida.  Nesse sentido, o acolhimento de 

Yemanjá está estreitamente ligado ao cuidado. Todos que chegam em busca de ajuda, de 

equilíbrio e que passam pela porteira do terreiro de Ògún, devem ser acolhidos/as sem 

restrições. Respeitar os seres humanos, a natureza e suas forças, é respeitar o sagrado. E 

respeitar o sagrado é respeitar a ancestralidade que é um fundamento que não cristaliza, 

mas dinamiza a vida e transcende ao tempo. A ancestralidade está em constante 

interação com a comunidade e vice-versa e ela é força propulsora do àse comunitário.  

Tais princípios da cosmovisão africana, concretamente incentivam um comportamento 

pró-ambiental em relação à natureza. E é por essa via que identificamos a relação 

dialógica como um dos principais caminhos para articular a ética ambiental com a 

religiosidade de matriz africana, respondendo a outra questão de pesquisa: que tipo de 

relação é possível identificar entre a ética ambiental e a cosmovisão de matriz africana 

em um terreiro de candomblé da nação ketu? 

Aqui nos fizemos sujeitos da nossa construção de conhecimento sem as lentes do 

exotismo ou do mundo fantástico. Esse resultado é um esforço de resistência cultural. 

Constitui-se num processo de apropriação de grande envergadura pela própria 

comunidade do terreiro na busca de afirmações que instituíram o significado do que 

devemos entender por afrodescendência, visibilizada nos conceitos nativos identificados 
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na relação ser humano - natureza nesse terreiro ketu, quais sejam: ancestralidade, 

memória, pertencimento, tradição oral, territorialidade, cuidado, respeito, saberes 

tradicionais.  

Todos estes conceitos nativos evidenciaram uma estreita vinculação com o 

significado da filosofia Ubuntu (‘Eu sou porque somos’). O sagrado se presentificou nas 

nossas caminhadas para reconhecimento do nosso território; no conhecer das árvores 

sagradas; suas folhas e significados simbólicos e fitoterápicos. O sagrado também se fez 

muito vivo na atualização da nossa memória coletiva, ao trazermos por meio da 

oralidade a ação em vida dos nossos ancestrais fundadores, os quais nunca morrerão 

enquanto forem rememorados e cultuados.  Por outro lado, o sagrado iluminou os 

campos em que se processaram os pensamentos, na imanência e na transcendência e 

tornou-se elemento partícipe na troca de conhecimentos.  Nesse sentido, as vivências 

experienciadas no processo de pesquisa-ação possibilitaram identificar três principais 

paradigmas ecológicos presentes no terreiro. São eles: a ligação com a natureza, 

permeada pela filosofia Ubuntu; o diálogo entre saberes; a transculturalidade e a 

conexão com a natureza (reatualizada e reaprendida pela reificação de valores de 

pertencimento imanentes ao pensamento tradicional africano), pois como nos lembra 

Louw (2010): “por ter nascido em um pensamento holístico como o africano, o ethos do 

ubuntu afirma que uma pessoa não só é uma pessoa por meio de outras pessoas, mas 

também é uma pessoa por meio de todos os seres do universo, incluindo a natureza e os 

seres não humanos”.  

Para que as eco-decisões que juntos assumimos se sustentem é necessário 

diálogo contínuo. Nesse sentido, Freire (1985) nos lembra: “é necessário que haja amor 

ao mundo e aos homens para haver diálogo, assim haverá compromisso. É necessário 

que não haja relação de dominação, e não haja manipulação. É preciso que haja 

humildade, se assim não for, haverá ruptura” (FREIRE, 1985, p.94). Para haver diálogo, 

precisamos ter fé nos seres humanos, na nossa comunidade de destino e cultivar um 

pensar verdadeiro, que é crítico, que entende a realidade como processo, que tem no 

tempo histórico um valor (FREIRE, 1985, p.97). Em outras palavras, precisamos 

resgatar o significado da palavra Ubuntu para nossas vidas, pois ubuntu significa 

simplesmente compaixão, calor humano, compreensão, respeito, cuidado, partilha, 

humanitarismo ou, em uma só palavra, amor (LOUW, 2010, p.5). 

Nessa caminhada, nossos problemas se ampliavam e iam muito além da 

separação do lixo que foi a nossa estratégia inicial. Ampliamos noções de território e de 
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ecologia.  O território do Osogunlade tomou corpo na articulação entre territórios 

geográfico, subjetivo, social, ancestral e sagrado. A ecologia que precisamos (re) 

aprender, exercitar e incorporar é uma ecologia tramada pelo fio da ancestralidade que 

conecta humano e natureza de forma atemporal. 

 

FINAL DE UM CICLO 

 

Essas trilhas abriram passagem para descaminhos e desaprendizagens de um 

tempo e de uma cultura capitalista, individualista e imediatista, para que pudéssemos 

ensaiar outros modos de relação conosco, com o outro, com o sagrado, com a terra, 

modos que nossos ancestrais insistem em nos inspirar. Que vida queremos viver? Que 

valores queremos sustentar? Apostamos que esses questionamentos de uma comunidade 

que reflete suas práticas sob a inspiração ancestral dos laços imateriais que a sustentam 

passa pelos pés no chão na terra do Osogunlade e abrir o corpo para novas afetações, 

novas sensações, percepções, pensamentos, sentidos, relações.  

Nesse momento de publicização dos resultados, queremos seguir a trilha desse 

caminho farejado: em vez de saber-fazer e conhecer para transformar, caminho se 

conhece andando então vez em quando é bom se perder: apostar num fazer-saber, 

transformar para conhecer, aprender com o corpo, aprender junto, aprender com nossos 

ancestrais, aprender com nossa tradição a fazer, a ser, a conviver no lastro do respeito às 

forças da vida que se fazem pulsantes nessa terra em que pisamos, ali onde os pés 

fincaram alma e os deuses e deusas quiseram morar! 
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RESUMO: Este artigo aborda dois casos de conflitos em torno de projetos de mineração, em estudos 

realizados na Cajamarca (Peru) e La Guajira (Colômbia). A partir da crítica ao desenvolvimento, 

objetiva-se mostrar como a exploração da natureza por empresas e pelo Estado é compreendida pelas 

populações locais como um desvirtuamento do seu modo de viver o mundo. Através dos desenhos e 

das narrativas presentes nestes casos observa-se que, na temporalidade das empresas e as suas 

coalizões, o que importa é como a natureza pode ser utilizada até o ponto em que se deva desfazer da 

original e reaplicar uma nova para manejá-la melhor. Para as populações locais, esta narrativa é 

incongruente porque o seu lugar não é um recurso nem está isolada de outras entidades no mundo. 

Através destas experiências buscamos refletir sobre o papel da Educação Ambiental a partir dos 

conflitos em torno da mineração na América Latina.  

PALAVRAS-CHAVE: Conflito. Desenvolvimento. Educação Ambiental.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho reúne duas experiências de pesquisadores em territórios que foram 

verticalizados por grandes projetos de desenvolvimento do setor minerário, a saber: projeto de 

mineração Conga na região de Cajamarca, Peru; e projeto El Cerrejón em La Guajira, 

Colômbia. O objetivo é mostrar que a exploração da natureza desenhada por empresas e pelo 

Estado é compreendida pelas populações locais como um desvirtuamento do seu modo de 

interpretar e desenhar o mundo. Ao considerar as demandas das populações locais como 

ilegítimas, inibe-se a articulação entre estes mundos, alimentando o ressentimento de exclusão 

no processo de decisões que envolve os projetos de vida destas comunidades.  
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Na América Latina, de acordo com Göbel e Ullóa (2014), a expansão da atividade 

minerária reflete a atual importância que esta vem ocupando para as economias nacionais, a 

fim de aumentar as receitas dos Estados. Além disso, Maristella Svampa (2011), aponta que a 

crescente demanda por matérias-primas e bens de consumo dos países centrais e potências 

emergentes, na primeira década deste novo século, gerou o “boom nos preços das 

commodities”, e isso deu passagem do consenso de Washington, sobre a recuperação 

financeira, ao consenso dos commodities (SVAMPA, 2011), uma transição que começou nos 

anos 80, de acordo com Sanchez-Albavera e Lardé (2006), em um relatório de Minas e 

competitividade internacional na América Latina da Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL)
46

.  

Segundo Vélez (2014), este fato abriu o caminho para a entrada do neoliberalismo na 

década de 1990 na América Latina e introduziu uma tendência à liberalização, privatização e 

promoção do investimento estrangeiro direto, penetrando os Estados na sua institucionalidade 

e legalidade. As alterações consequentes promoveram um aumento na competitividade de 

mineração, ampliando a participação dos países latino-americanos no mercado mundial e 

colocando no mercado novos recursos de mineração (VÉLEZ, 2014. p.48). No entanto, a 

liberalização dos Estados e mercados, não teve o mesmo efeito em cada uma das economias 

latino-americanas, pois países como Peru e Chile sentiram uma maior pressão sobre o 

investimento estrangeiro durante a década dos anos 1990, enquanto o crescimento mineiro no 

início do século XXI "inspirou aos [outros] governos a abrir suas fronteiras econômicas e 

geológicas ao capital internacional" (VÉLEZ, 2014. p.48). 

A liberalização econômica vivida na América Latina, com a entrada em vigor das 

políticas neoliberais, trouxe a noção de que "o patrimônio e os recursos naturais devem ser 

livremente disponíveis, sob o domínio das regras do mercado". Isto, de acordo com Sánchez-

Albavera e Lardé (2006), fez com que os Estados abandonassem a exclusividade da 

exploração dos recursos minerais, deixando-os principalmente para o investimento 

estrangeiro, construindo assim um "consenso em favor do investimento estrangeiro", cuja 

ênfase era a necessidade de capital para exploração de novos recursos, expandir e modernizar 
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explorações em andamento, diversificar os mercados e absorver os frutos do progresso técnico 

(SÁNCHEZ-ALBAVERA; LARDÉ, 2006)  

Ao pensar a mineração moderna e os conflitos em torno dela, Alimonda (2014) 

adverte que a mineração é a “continuidade” da submissão de naturezas e coletivos às lógicas 

de acumulação e que se materializa nos centros mineiros que foram se configurando desde a 

colônia como o caso de Potosí (Bolívia) e de Hualgayoc (Peru). Assim, para este autor, a 

América Latina continua sendo “redesenhada” pelo sistema-mundo e a mineração moderna 

aparece como “eixo” organizador já que o Banco Mundial (BM) desenvolveu uma campanha 

para que certos países flexibilizassem o seu marco legal num sentido favorável para os 

investimentos mineiros (ALIMONDA, 2014).  

Considerando que América Latina é compreendida pelos Estados e pelas empresas de 

mineração que assumem como pressupostos uma natureza para ser manipulada pelo 

conhecimento hegemônico, subalternizando outros saberes, o que estes conflitos em torno da 

mineração na América Latina tornam visível?  

 

O CONFLITO EM TORNO DO PROJETO DE MINERAÇÃO CONGA NA REGIÃO 

DE CAJAMARCA, PERU 

 

Indo ao encontro de Alimonda sobre a continuação da submissão das naturezas e 

coletivos, ao analisar o caso Conga em particular, havia uma suspeita de que, embora os 

pressupostos da atividade extrativa fossem continuados, o footprint (pegada) do que hoje se 

conhece como nova mineração (grande aporte de capital a tajo aberto) produz outros efeitos.  

O conflito em torno do projeto de mineração Conga é abordado na tese de doutorado 

de Paredes Penafiel (2016) com base na etnografia realizada entre os anos de 2013 e 2014 na 

região de Cajamarca, ao norte do Peru. Atualmente, o projeto Conga está suspenso (não 

inviabilizado), consequência de uma greve regional, em novembro de 2011, articulada por 

ronderos
47

 e ronderas e campesinos e campesinas, moradores urbanos, comerciantes, ativistas 

que demandaram a inviabilidade do projeto. São os ronderos (os “guardiões das lagoas”) do 

centro poblado El Tambo, no distrito de Bambamarca, província de Hualgayoc, que têm se 

organizado desde 2012 para vigiar essa lagoa, que não está entre as quatro lagoas que irão ser 

sacrificadas pelo projeto. Estes ronderos alegam que a intervenção nas lagoas pelo projeto 

Conga secaria a lagoa Mamacocha, que “alimenta” os vales águas abaixo. 
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No ano de 2011, o Presidente de Responsabilidade Social da empresa de mineração 

Yanacocha começou a dar uma série de entrevistas em programas de televisão explicando que 

a construção de reservatórios - proposta de compensação diante da perda de emblemáticas 

lagoas pela implementação do projeto Conga - poderiam captar uma maior quantidade de 

água durante as temporadas de chuvas que seria distribuída nos meses de seca, pois dadas as 

“mudanças climáticas”, estes períodos de seca estão cada vez mais intensos. De acordo com 

seu depoimento, aquela água “em excesso” da temporada de chuvas deve ser “retida”, 

“distribuída” e “nunca desperdiçada”.  

Seguindo as palavras do representante da empresa, o reservatório é um desenho 

interessante que precisa ser analisado sobre as premissas que o validam. Um primeiro aspecto 

a ser percebido no depoimento do Gerente de Responsabilidade Social é que as lagoas estão 

sendo “incluídas” no Estudo de Impacto Ambiental, mas, ao mesmo tempo, estão sujeitas a 

uma domesticação, já que aparecem descritas como águas com pouca funcionalidade para a 

agricultura. Blaser (2013) destaca como a domesticação das diferenças é uma forma de 

reproduzir a colonialidade do poder (QUIJANO, 2007) que aqui é vista como uma 

classificação das coisas a partir de “faltas ou excessos” e de acordo com os padrões 

eurocentrados, como é este caso, de produtividade e controle. Assim, a “inclusão” das lagoas 

no estudo é importante para domesticá-las e disciplinar suas anomalias: apenas funcionam em 

tempos de chuva, são mineralizadas, portanto, não aptas para o cultivo, não produzem nada.  

Um segundo aspecto é que o desenho dos reservatórios como compensação pode ser 

analisado da forma como Ferguson (1994) analisa os projetos de desenvolvimento. Os 

projetos emergem pela associação entre a construção de um espaço de problemas (o que falta 

àquela região) e a construção de soluções intervencionistas. Esta associação consistiria em 

implementar soluções técnicas a problemas que seriam analisados a partir da ideia do que 

falta (para ser desenvolvido, moderno) que se traduziria, para este caso, a manejar melhor os 

“recursos hídricos”. No caso do projeto de mineração Conga, em particular, a chuva e a ideia 

de que os cajamarquinos não sabem recolher as “águas” é visto como um problema. A área de 

captação de água por parte das lagoas também é considerada como limitada ou “não 

suficiente”, o que impediria mais de uma colheita de batata por ano. Contudo, esse suposto 

entendimento também obscurece outros aspectos que surgem das práticas do lugar: será que a 

relação com a água implica necessariamente relações de controle com benefício para todos os 

coletivos? 
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É tentando responder essa pergunta que se começou a observar os desenhos das 

pessoas junto com as mulheres campesinas. No centro poblado El Tambo, a irrigação de 

batatas é uma atividade relacionada ao desenho do canal. Antes de irrigar, a campesina 

Mariela tem que se certificar de que nada esteja obstruindo a acéquia (folhas secas, pedras) 

para que a água possa fluir pelo canal e ser guiada pelas fileiras de batatas. Quando a água 

entra por uma fileira de batatas, as demais fileiras são obstruídas com uma pedra para que, por 

uns minutos, as águas alimentem os sulcos de uma fileira, para que depois seja liberada para 

alimentar o canal seguinte e assim sucessivamente. A localização do lote é influenciada pela 

direção que a água toma depois de terminada a irrigação. Como a direção é sempre águas 

abaixo, estas águas que fluem pelo lote continuam o seu caminho até se encontrar com o rio, 

assim alimentando mais famílias águas abaixo.  Ao que parece, existe um controle para que 

todos possam irrigar seu lote de terra, mas acompanhando Mariela no preparo para irrigar seus 

lotes e observando a forma como pequenos caminhos são desenhados no mesmo lote para que 

a água escorra, entendeu-se que essa ordem não é para ter domínio sobre a água, mas para que 

ela “continue o seu caminho”, para que flua e não seja retida.  

O “alimentar” é uma palavra que apareceu durante a fase de pesquisa etnográfica e é 

articulada por grupos opostos (engenheiros, campesinos, ambientalistas) em disputa, mas as 

diferenças foram encontradas nos ronderos de El Tambo em seu desenho dos canais de 

irrigação. Chamo atenção a esta palavra especificamente porque Spivak (2010) explicita um 

desafio: como contar histórias, já que a própria prática disciplinar leva a que um privilegiado 

conte a história dos outros, sob o risco de relatá-la com base em conceitos já estabelecidos. 

Talvez, esse seja um grande desafio para a Educação Ambiental.  

Voltando ao caso, os engenheiros da empresa articulavam a palavra “alimentar” 

justamente para explicar que as lagoas somente alimentam nos meses de chuva, quando as 

chuvas enchem a lagoa. Ou seja, seguindo essa lógica, o que importa é a “abundância” de 

águas, a quantidade, que seria justamente o problema corrigido por meio de um desenho 

sofisticado que implica um maior volume dos reservatórios e dos respectivos canais que 

distribuiriam águas abaixo. Na lógica dos campesinos, ao observar como os meus 

interlocutores desenham com a terra os seus canais, pode-se pensar em um desenho 

ontológico e autônomo porque os campesinos refutam serem dominados pelas práticas que 

implicam o controle, a manipulação de suas terras e de suas águas. O repúdio à empresa 

mineira pode ser entendido porque a empresa procura reter águas, o que vai contra a lógica da 

circulação das águas que permite “alimentar” os rios, a terra, as famílias, os corpos. É o 
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“alimentar”, palavra que não tem finitude, a centralidade dos desenhos dos campesinos do 

centro poblado El Tambo que repudiam um desenho que corta relações.  

 

O CONFLITO PELA ÁGUA EM LA GUAJIRA - COLÔMBIA     

 

Este relato parte de uma revisão documental para apresenta um breve contexto sobre a 

situação atual que a comunidade indígena Wayúu vive em torno da exploração de carvão e 

como esta altera as relações com a água. Através de uma abordagem de análise do discurso, o 

que nos permite vislumbrar as lógicas que estão por trás da linguagem, mostrando que ele 

contém um tom ideológico e “encontra eco no fato de que o discurso materializa o contato 

entre o ideológico e o linguístico” (ORLANDI, 2008, p.31), onde o discurso é enxergado 

como um instrumento de prática política, cuja função é “transformar as relações sociais, 

reformulando a demanda social” (ORLANDI, 2008, p 34), ergo, o discurso e a análise desta 

podem ser considerados como o local de intervenção teórica. 

A Colômbia está submersa por mais de 60 anos, em uma forte guerra contra os grupos 

guerrilheiros, mas que se juntaram a esta às máfias e grupos empresariais (nacionais e 

estrangeiras) que financiam grupos mercenários de auto-defesa e exércitos paramilitares. Esta 

guerra, incide principalmente sobre a luta pelo controle do território, acesso aos recursos 

naturais, cultivos ilícitos,e tráfico de drogas e contrabando (SERJE, 2011). Guerra que, o 

antropólogo colombiano Arturo Escobar (2010) chama de "luta pela imposição dos termos da 

globalidade imperial" (ESCOBAR, p.80), que a cada dia atinge mais territórios e esferas da 

vida social (idem). No entanto, a disputa se foi apresentado historicamente nos "territórios 

nacionais", ou seja, aqueles que não estão concentrados nos centros urbanos e são 

considerados como a periferia da nação (SERJE, 2011). Sendo periférica, La Guajira, uma 

península ao norte do país, tem sido desde a chegada dos espanhóis, uma zona de conflito, 

pela forte resistência dos povos indígenas contra a invasão do seu território. Esta região, um 

semi-deserto com pouca vegetação e água, não forneceu recursos para a coroa espanhola nem 

para a Primeira República, por isso foi configurado como um território de selvagens e isolada 

das decisões centrais do Estado nacional (SERJE, 2011). Os únicos que ousaram entrar, eram 

padres católicos, que seguiram a tradição de demonizar aqueles que se opunham a crença 

cristã. Assim, La Guajira, habitada principalmente pela comunidade indígena Wayúu, foi 

construída pelo Estado-nação como um território sem lei que tinha de ser subjugado e 

civilizado, porque era controlado por contrabandistas e traficantes (SERJE, 2011).    
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O século XX trouxe o interesse sobre o que está sob a areia do deserto. Começa-se a 

extrair carvão, oficialmente pelo Estado, apenas desde 1979 com a associação público-privada 

(MONTERO; MESTRA, 2008, p. 147). A descoberta de novas jazidas, tem sido progressiva e 

existem mais de 2.700 milhões de toneladas de carvão, que são vendidos para a Europa e 

América do Norte. Hoje El Cerrejón, o consórcio de mineração, responsável pela explorção, é 

a empresa mais rentável do país, com números de produção que a cada ano vão aumentando
48

. 

Mas para conseguir isso, são necessários 17 milhões de litros de água por dia, que são 

escassos na região. Assim, La Guajira apresenta uma sinergia de questões em torno da água, 

tais como: o estresse natural da água na região, a falta de cobertura em redes de água e esgoto 

e a poluição e desaparecimento desta pelas atividades extrativas, com a construção da 

barragem "El Cercado", que canaliza e desvia a água do Rio Ranchería para usá-la na 

extração mineral. Após denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos em março de 

2015, foram concedidas medidas de precaução a comunidade indígena Wayúu
49

, onde é 

forçado o governo colombiano para dar uma solução rápida à crise humanitária, mas o Estado 

solicita cancelar o pedido, argumentando que a mina gera recursos para o Departamento e já 

está a tomar medidas necessárias para confrontar a crise
50

.      Embora não haja 

clareza no número de adultos indígenas mortos pela escassez de água, a denúncia perante a 

Comissão refere que são 4770 crianças que morreram de doenças associadas à desnutrição 

durante um período de oito anos (2007- 2015)
51

. Nesta medida, se tem clareza de um conflito 

socioambiental, porque é a disputa desigual sobre o uso e significação do território entre os 

diferentes atores, deixando a maior parte dos impactos negativos para as populações mais 

vulneráveis e ganhos para aqueles que têm/exercem o maior poder (ACSELRAD, 2004). 

Com o advento do novo milênio, chegou à Guajira uma perseguição armada contra os 

índios Wayúu. De acordo com o antropólogo Wayúu Wieldler Guerra Curvelo, o estado vê 

seu Departamento cheio de "povo bárbaro, imoral e irreligioso, que estão inclinados a quem 

mais lhes dê"
52

, portanto, a partir da primeira República, busca "colombianizá-lo pela 

redenção pacifica ou pela força". Dada a violência de grupos paramilitares, indígenas 
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defenderam-se com as armas e foram apresentados aos meios de comunicação em todo o país 

como ajudantes de grupos guerrilheiros. Enquanto os guerrilheiros assediavam do outro lado 

acusando-os de serem paramilitares. Cerca de 250 Wayúu indígenas foram mortos entre 2002 

e 2012 na disputa do controle dos portos naturais e da fronteira com a Venezuela. Mas o 

assédio armado e o tirar-lhes a água não tem sido as únicas maneiras de desaparecer do mapa 

o povo Wayúu. Também tem povos tomados pela força porque suas aldeias estavam sobre um 

bom trecho do percurso da mina. 190 familias de 5 municipios foram forçosamente 

realocados em outros lugares (CENSAT; SINTRACARBON, 2015, p.13). 

Todas estas formas de violência procuram terminar com seus territórios ancestrais, que 

têm uma relação direta com o seu trabalho e seu ser. Os sobrenomes Wayúu estão 

relacionados com os seus territórios, por exemplo, podem ser o trabalho tradicional como 

pescadores, caçadores, artesãos, etc. ou nomes de animais, plantas, seres mitológicos 

(MERCADO; DELGADO, 2009). Então, se eles são retirados da sua terra, não tem razão de 

ser. Além disso, os realocados forçosamente devem mover-se para lotes de terreno com casa 

pré-fabricada, com água na torneira e longe de rios, transformando seu trabalho, construindo-

lhes escolas que baseiam o seu currículo em diretrizes nacionais, treinando-os em áreas 

técnicas e mudando a sua comida por aquela que produzam através do patrocínio de projetos 

de produção da empresa de mineração
53

. 

Neste sentido, podemos dizer que La Guajira tem "um processo de territorialização da 

mineração de carvão em grande escala com a desterritorialização da população local, 

camponeses, indígenas e afrodescendentes" (CENSAT; SINTRACARBON, 2015, p.14.). 

Além disso, o assassinato e desaparecimento dos corpos dos indígenas, castiga à comunidade 

porque, de acordo com as suas tradições, ao enterrar os corpos no seu território, os mesmos 

viram água em forma de chuva. Desta forma, eles são condenados e obrigados a se sentir 

responsáveis por não ter água pelo fato de não ter feito o enterro ritual
54

. Essas ações são 

configuradas como causa e efeito nas "mudanças no uso tradicional da terra, a transformação 

da cultura ancestral, mudanças nas práticas econômicas e ambientais, a deterioração e perda 

de solo, água, biodiversidade, paisagem e o ar" (CENSAT; SINTRACARBON, 2015, p.14.). 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PONTO DE PARTIDAS E CHEGADAS 
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Nossas reflexões sobre Educação Ambiental têm como centralidade os conflitos 

socioambientais envolvendo uso e significação dos territórios, pois, acreditamos que, ao 

explicitá-los podemos reconhecer as relações desiguais em que se encontram os atores sociais. 

Segundo Glória Maria Vargas (2014) 

O território é, dessa forma, o resultado de um processo social de apropriação e 

transformação do espaço que, já como território, se converte no sustento material 

das práticas sociais. Esta materialidade é o que proporciona concretude à sociedade. 

Quando as práticas sociais mudam, muda também o território. Isto indica que o 

território está em constante transformação e que a sociedade está num processo 

contínuo de territorialização, isto é, de construção de território (VARGAS, 2014 p. 

307). 
 

Dito isto, buscamos problematizar o argumento do desenvolvimento que se apresenta 

de uma maneira quase inquestionável, uma vez que parece oferecer alternativas econômicas 

que favorecem a sustentabilidade do capitalismo e tem como consequência a 

desterritorialização das populações locais. O crime ambiental envolvendo a mineradora 

Samarco em Minas Gerais parece elucidar nossas falas. 

O papel da Educação Ambiental não pode restringir-se a mitigação de impactos 

gerados por grandes empreendimentos, ou servir como mero manual de etiquetas, que busca 

colocar nos indivíduos a responsabilidade de solução dos problemas ambientais que 

enfrentamos, onde os grandes empreendimentos minerários, por exemplo, exercem impactos 

severos aos modos de vida de grupos e atores sociais. 

A nosso ver, um dos principais papeis da Educação Ambiental - porém não exclusivo - 

tem a ver com a problematização de temas naturalizados e quase inquestionáveis, como é o 

desenvolvimento e a sustentabilidade. Pois, de outra forma, estaremos apenas reforçando este 

cenário onde as injustiças ambientais vêm utilizando “maquiagens verdes”. 

Ao compreender que o território produz saberes e vice-versa, torna-se imperativo a 

consideração desta relação para nossas reflexões e saberes que utilizam a Educação 

Ambiental como um ponto de partida ou chegada. Em outras palavras, enfatizamos a 

necessidade de diálogo com o Outro, que pode ser um modo de pensar sobre as 

Epistemologias Ecológicas, propostas por Isabel Carvalho (2013).  O caminho que buscamos 

construir para refletir sobre este Outro, está na interface das discussões da Educação 

Ambiental e referenciais sócio antropológicos. Entretanto, importa-nos dizer que este é o 

modo como estamos buscando caminhar, mas não é o único possível. Isto é, compreendemos 

que tão importante quanto apresentar uma reflexão, é revisitá-la e elaborá-la novamente. 

 Elementos do campo da Justiça Ambiental podem contribuir com a Educação 
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Ambiental (SANTOS et al., 2015) para que se evidencie que por trás do discurso 

consensualista do “desenvolvimento para todos”, as práticas territoriais de grupos que detém a 

apropriação de uso desigualmente maior do território afetam negativamente a vida dos grupos 

“dominados”. As formas de afetar os grupos subalternizados variam das formas mais diretas, 

como contaminação de água/ar/solo, desvios nos cursos d’água e desapropriações, até formas 

ligadas ao campo simbólico, como imposição de novos símbolos, convencimento e 

sobreposições territoriais. 

Diante da atual conjuntura, em que as atividades provindas de megaempreendimentos 

– sobretudo no setor minerário – parecem se agudizar pelos territórios latino-americanos, se 

abre uma série de desafios aos agentes do campo da Educação Ambiental que se colocam ao 

lado dos grupos impactados. O campo da Educação Ambiental abriga uma gama vasta de 

práxis, tendências e correntes que se interpelam, mas também se confrontam. Tendo em vista 

que muitas concepções dentro da Educação Ambiental são – inclusive – antagônicas, 

perguntamos: Qual o papel do/da educador/a ambiental diante destes conflitos? Quais os 

limites e possibilidades em que a Educação Ambiental está contida ao se inserir em territórios 

como os dos casos supracitados? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os contextos de pesquisa que originam o presente texto buscam contribuir para a 

consolidação teórica dos estudos sobre conflitos em torno de projetos de mineração como um 

campo de análise sócio-antropológica que salienta as especificidades de tais conflitos como 

reveladores de interpretações das relações sociedade - natureza. Mais especificamente, os 

conflitos analisados, ao articular alguns atores no campo da contestação aos projetos mineiros, 

reclama a agência de pessoas e entidades da natureza na definição do que é prioritário na 

construção do mundo comum, em oposição ao discurso do desenvolvimento como sinônimo 

de ocidentalização. 

Portanto, os conflitos em questão manifestam disputas reveladoras de questionamentos 

acerca da separação sociedade/cultura – natureza/ambiente. As populações locais não aceitam 

os pressupostos do desenvolvimento como justificativa suficiente para a implementação dos 

projetos mineiros, interpelam o discurso moderno e pedem tempo para se desacelerar e se 

repensar as prioridades. Essa atitude revela a possibilidade de criar um espaço de hesitação, 

de desacelerar a expectativa pela construção de um mundo comum, ao se sugerir que “talvez 
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possa existir algo de mais importante” a considerar na discussão/implementação dos projetos 

mineiros. O que é inovador nesses tipos de conflitos é justamente o que ele provoca: o 

reembaralhamento das cartas do “jogo político do desenvolvimento”, ao manifestar 

perspectivas institucionalmente desiguais e concorrentes de associações entre pessoas, 

projetos de vida, naturezas.   

Dito isto, torna-se necessário refletir sobre papel da Educação Ambiental na 

compreensão desta relação sociedade-natureza, onde, os conflitos envolvendo uso e 

significação dos territórios parecem oferecer suportes para que possamos entender o papel dos 

grandes empreendimentos que se inserem em um projeto mais amplo de desenvolvimento 

global. Ao entender e desvelar essas relações com engajamento, necessariamente político, nos 

apropriamos de ferramentas necessárias para uma prática que tem como objetivo se opor 

veemente ao rompimento das relações estabelecidas pelos diferentes grupos subalternizados 

com os locais onde (sobre)vivem em detrimento de um projeto global de sociedade que 

penaliza e sacrífica estes grupos, como vimos no caso de La Guajira e Cajamarca.  
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EIXO 2:  ESPAÇOS CONSOLIDADOS E POLÍTICAS 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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FAPESC e FUMDES/SC/Art. 171 
 

RESUMO: A ambientalização na Educação Superior vem sendo objeto de pesquisa em oito 

Instituições de Educação Superior de Santa Catarina. Este trabalho é o recorte dos estudos em 

desenvolvimento em uma delas, no sul do estado, e objetivou identificar concepções, práticas e 

obstáculos no processo de ambientalização na universidade. Trata-se de uma pesquisa quanti-

qualitativa pautada em documentos institucionais (Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI e Política de Educação Ambiental - PA) e curriculares (Projetos Pedagógicos de Cursos - 

PPC e Planos de Ensino - PE). A partir da ocorrência de dimensões de ambientalização oriundas 

de adaptações da Rede Aces e outros estudos - no âmbito da gestão, ensino, pesquisa e extensão 

– os documentos foram estudados com a utilização do programa computacional MAXQDA e a 

análise dos pesquisadores. Dentre os resultados, no PDI e na Política de EA da universidade os 

indícios predominam no nível da gestão, enquanto no PPC, no nível do ensino. O documento 

que apresentou maior número de dimensões foi a Política de EA. Na disciplinas, que 

contemplam no mínimo três dimensões, os indícios se dão, principalmente, no âmbito de seus 

conteúdos e/ou nas habilidades a serem desenvolvidas pelo futuro profissional. Os resultados 

preliminares apontam que a temática merece ser ampliada. 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização da universidade. Educação Ambiental. Educação 

Superior. 

 

INTRODUZINDO A TEMÁTICA 

 

O agravamento das alterações geradas nos ambientes naturais tem se 

configurado cada vez mais como questão emergencial a ser tratada em todos os âmbitos 

da sociedade atual. Perante tal realidade, as universidades devem assumir suas 
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responsabilidades no sentido de atuar na formação de profissionais competentes e 

comprometidos com a sustentabilidade socioambiental e planetária. 

Assim, tratar da questão ambiental nas universidades vem se constituindo em 

uma responsabilidade e um compromisso também para com a civilização e “era 

planetária”, esta última na concepção de Morin, Ciurana e Motta (2003). Um franco 

processo de tentar encampar a dimensão ambiental na formação profissional dos 

universitários vem se consolidando, ou, pelo menos, dando vistas frente a essa 

intencionalidade.  

Estudos vêm sendo realizados em diversas frentes dentro de instituições de 

ensino superior, no Brasil e por todo o mundo, com vistas a compreender como esse 

processo vem ocorrendo e a que nível a inserção da questão da sustentabilidade 

socioambiental vem de fato se processando. O conjunto desses estudos, com as 

tentativas de inserir os temas socioambientais em cursos e disciplinas, e a implantação 

de sistemas de gestão ambiental nos campi universitários configuram aquilo que se 

chama de “ambientalização da universidade”. A ambientalização da universidade vem 

sendo objeto de investigação por diversos pesquisadores em universidades no Brasil e 

no mundo (CARVALHO; CAVALARI; SANTOS-SILVA, 2015; RUSCHEINSKY, 

2014; GUERRA et al., 2014; KITZMANN; ASMUS, 2012; GUERRA; ORSI, 2008; 

KITZMANN, 2007; ZUIN; FREITAS, 2007; JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003). 

Aspectos levantados pela Rede ACES e pesquisas, nessa linha de investigação, 

desenvolvidos por Figueiredo et al. (2015), Guerra et al. (2014, 2015), Guerra e 

Figueiredo (2014a, 2014b), Barba (2011), Zuin, Farias e Freitas (2009), Amorin et al. 

(2004), Carvalho, Cavalari e Santana (2003) e outros também sustentam teoricamente o 

presente trabalho. 

Silva (2006, p. 30) considera que a sustentabilidade na Educação Superior 

apresenta diversos vetores de análise e uma pluralidade de setores de aplicação, que 

podem ser resumidos em cinco grandes óticas (a partir de concepções de estudiosos): 

Institucional, Administração da academia, Acadêmica strictu-sensu, Pedagógica e 

Social. 

O recorte em questão, que contempla uma universidade comunitária da região 

sul do estado catarinense, é parte do projeto “Ambientalização e Sustentabilidade na 

Educação Superior: Subsídios às Políticas Institucionais em Santa Catarina”, financiado 

pelo Fundo de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 
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(FAPESC) e integrado por oito Instituições de Ensino Superior (IES) do estado, que visa 

a contribuir com as políticas de ambientalização e sustentabilidade socioambiental nas 

universidades.  

PERCURSO METODOLÓGICO 

A abordagem metodológica caracterizou-se pelo enfoque quanti-qualitativo e o 

uso de técnicas de Análise Documental (PIMENTEL, 2001; LÜDKE; ANDRÉ, 2003; 

RICHARDSON, 1999) e de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2008; FRANCO, 2008). 

A análise documental foi efetuada em dois grupos de documentos: 

institucionais e curriculares. Nessa universidade, no primeiro grupo, constam o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Política de Educação Ambiental (EA); no 

segundo grupo, os Projetos Político-Pedagógicos (PPC) dos cursos e os Planos de 

Ensino (PE) das disciplinas
60

 do período de 2015 A e B. Cabe destacar que a pesquisa 

foi realizada considerando somente o campus sede da universidade.  

Lüdke e André (2003) consideram o estudo de documentos uma técnica valiosa 

de dados qualitativos, e “consiste em uma série de operações que visam estudar e 

analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas 

com as quais podem ser relacionadas” (RICHARDSON, 1999, p. 230). 

Já a análise de conteúdo, teve abordagem quanti-qualitativa, com enfoque na 

pesquisa documental e focada na existência de indícios que sinalizassem processos, 

práticas, ações e/ou conteúdos relacionados à ambientalização da universidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

A partir do projeto de pesquisa “Ambientalização e Sustentabilidade na 

Educação Superior: Subsídios às Políticas Institucionais em Santa Catarina”, resultado 

da análise e adaptação dos 113 indicadores de sustentabilidade do projeto Definición de 

indicadores de evaluación de la sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas 

(BENAYAS, 2014), dos 10 indicadores da Rede de Ambientalização Curricular do 

Ensino Superior (ACES)
61

 e dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 

                                                           
60  Nessa universidade, as “disciplinas” são consideradas “unidades de aprendizagem”, porém aqui 

será adotada a expressão “disciplina” para facilitar a compreensão. 

61  Os quais são: 1. Compromisso para a transformação das relações sociedade-natureza; 2. 

Complexidade; 3. Ordem disciplinar (flexibilidade e permeabilidade); 4. Contextualização local – global, 

local e global; 5. Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 6. Consideração aos aspectos 

cognitivos e afetivos das pessoas; 7. Coerência e reconstrução entre teoria e prática; 8. Orientação de 
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Educação Estudos Ambientais e Sociedade (GUERRA et al., 2015), foram  definidas 

onze dimensões (de A a K) que sinalizam como indícios de ambientalização nas 

instituições estudadas. São elas:   

A - política de ambientalização/sustentabilidade/meio ambiente/responsabilidade 

socioambiental; 

B - gerenciamento e/ou monitoramento de bens e serviços naturais (recursos), riscos e 

impactos ambientais; 

C - sensibilização, participação democrática e comunicação (“Educação Ambiental”); 

D - compromisso para a transformação das relações ser humano-sociedade-natureza; 

E - complexidade: diálogo em torno da ecologia de saberes, trabalho em redes; 

F - contextualização local, global, local-global, global-local; 

G - consideração dos sujeitos na construção dos saberes e fazeres; 

H - consideração das relações com a comunidade e o entorno; 

I - coerência e reconstrução entre teoria e prática; 

J - construção de espaços permanentes de reflexão, formação e atualização; 

K - adoção de valores como solidariedade, cooperação e responsabilidade. 

A dimensão “A” foi considerada de extrema relevância, já que foi definido que, 

no momento em que algum documento apresentasse indícios desta dimensão, este 

último também passaria a ser fonte de pesquisa. Daí a razão de a Política de EA da 

instituição ser considerada documento de estudo. 

A partir da análise documental buscou-se identificar, nos documentos 

institucionais e curriculares, indícios de sustentabilidade relacionados às onze 

dimensões elencadas acima, no âmbito dos quatro níveis: gestão, pesquisa, extensão e 

ensino.  

Os documentos estudados foram importados no formato PDF para o software 

computacional para análises qualitativas MAXQDA (VERBI Software, 2016). Este 

programa auxilia a equipe de pesquisadores no processo de localização e marcação do 

conteúdo, destacando-se pela facilidade no tratamento dos dados e apresentação de 

novas visões das informações recolhidas pelo pesquisador. Neste sentido, o investigador 

é o principal instrumento de análise dos dados, auxiliado por uma ferramenta 

informatizada (GARCÍA-HORTA; GUERRA-RAMOS, 2009; POPE; ZIEBLAND; 

MAYS, 2000). 

No contexto do programa, os níveis foram inseridos como categorias e as onze 

dimensões como subcategorias. Nesta etapa, cada palavra, frase ou oração marcada em 

                                                                                                                                                                          
cenários alternativos; 9. Adequação metodológica; 10. Espaços de reflexão e participação democrática 

(JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 22. Tradução equipe projeto FAPESC).  
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um documento pelo programa é denominada de codificação. Para Bogdan e Biklen 

(1994), as palavras ou frases são categorias de codificação.  

O processo de codificação, com o MAXQDA, foi realizado a partir de buscas 

lexicais, deste software, por meio de palavras-chave identificadas nos documentos. A 

presença dessas expressões é marcada pelo programa. As expressões/palavras-chaves, 

identificadas pela equipe, representam a descrição de cada uma das onze dimensões 

(Quadro 1).  

DIMENSÕES PALAVRAS-CHAVE 

A (Política de ambientalização) (Ambientalização) (Sustentabilidade) (Meio Ambiente) 

(Responsabilidade socioambiental) (Responsabilidade socioambiental) 

B (Impactos ambientais) (Gerenciamento) (monitoramento) (bens naturais) (serviços 

naturais) (recursos ambientais) (riscos ambientais) 

C (Sensibilização) (participação democrática) (comunicação) (educação ambiental) 

(participação) 

D (Compromisso) (transformação) (relações ser humano-sociedade-natureza) (relações) 

(ser humano) (sociedade) (natureza) 

E (Complexidade) (diálogo) (ecologia de saberes) (trabalho em rede) (trabalho em 

redes) (saberes) (redes) 

F (Contextualizão local-global, global-local) (contextualização local) (contextualização 

global) (contextualização) (local) (global) 

G (Consideração dos sujeitos) (construção) (saberes) (fazeres)  

H (Consideração das relações) (comunidade) (entorno) (participativas) (relações com a 

comunidade) (relações com entorno) 

I (Coerência) (reconstrução) (teoria e prática) (teoria) (prática)  

J (Construção) (espaços permanentes) (reflexão) (formação) (atualização)  

K  (Valores) (solidariedade) (cooperação) (Responsabilidade) 

Quadro 1: Palavras-chave selecionadas para a busca lexical em cada uma das dimensões.  

Fonte: Quadro elaborado pela equipe de pesquisadores da rede formada pelas oito IES integrantes do 

projeto financiado pela FAPESC, iniciado em 2015. 

O resultado de cada busca lexical foi gerado pelo programa e armazenado em 

formato de planilha eletrônica para consulta e análise pelo grupo pesquisador. O 

relatório gerado compreendeu os fragmentos indicados pelo MAXQDA. O processo de 

codificação constitui-se na busca, pela equipe de pesquisadores, por algum fragmento 

de conteúdo, demarcado pelo programa, que tenha coerência com a descrição de alguma 
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das onze dimensões definidas. O MAXQDA apenas identifica a presença das palavras-

chave. Logo, coube aos pesquisadores o processo de análise dos fragmentos, inserindo-

os em alguma/algumas das dimensões pré-estabelecidas. Os fragmentos que 

apresentavam indícios de ambientalização eram codificados em cada dimensão e nível 

correspondentes; os que se revelaram fora desse contexto foram removidos. No final 

desse processo, com auxílio do MAXQDA foram gerados relatórios (no formato RTF) 

com os fragmentos de conteúdos demarcados pela equipe de pesquisadores para 

posterior análise e discussão. 

Com relação aos PE, como critério metodológico, ficou estabelecido que 

somente seriam analisados os das disciplinas dos cursos em cujos PPC tenham sido 

identificadas, no mínimo, três das onze dimensões estabelecidas no Quadro 1.  

 

ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Nos grupos de documentos estudados (PDI, Política de EA e PPC), foram 

selecionadas, pela equipe de pesquisadores, 481 codificações, sendo: 284 no ensino, 55 

na extensão, 39 na pesquisa e 103 na gestão (Tabela 1).  

Em linhas gerais, observou-se que no PDI foram encontradas 38 codificações 

que foram inseridas nos seguintes níveis e dimensões: 16 no nível da gestão, em 04 

dimensões com predomínio na dimensão A - Política de 

Ambientalização/Sustentabilidade/Meio ambiente/Responsabilidade socioambiental 

(10), H (3), K (2), e C (1); no ensino, 10, em 6 dimensões e predominando na dimensão 

I - Coerência e reconstrução entre teoria e prática (5) e as dimensões B, K, J, G, H – 1 

cada; o nível da extensão com 9 codificações, sendo 5 dimensões com predomínio na K 

– Adoção de valores como solidariedade, cooperação e responsabilidade (3), A – 2, H – 

2, I – 1, G – 1; na pesquisa houve 3 codificações em 3 dimensões: A, K, I com 1 cada. 

Observou-se que no PDI houve o predomínio, como já era esperado, do nível da gestão 

e da dimensão A.  

No PDI foi possível perceber que não há menção especificamente à questão da 

ambientalização ou de sustentabilidade socioambiental. Na verdade, os fragmentos 

encontrados, considerados, dizem respeito ao desenvolvimento sustentável. Ressalta-se 

que este documento faz menção a outras terminologias que são consideradas como 

entrelaçamentos com a questão ambiental e, quando possível, caracterizadas como 

indício de ambientalização para algumas das dimensões estabelecidas neste estudo.  
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Na Política de EA foram marcadas 65 codificações, sendo 31 no nível da gestão, 

em 8 dimensões com predomínio da dimensão A (Política de 

Ambientalização/Sustentabilidade/Meio ambiente/Responsabilidade socioambiental) – 

com 13, seguidas pela C – 8, E, B, K, J com 2 cada e D, I com 1 cada; no ensino, 16 

codificações em 7 dimensões, sendo C (Sensibilização, participação democrática e 

comunicação -“Educação Ambiental”) – 5 codificações,  A, J – 3, B – 2 e E, I, G com 1 

cada; na pesquisa, 10 em 6 dimensões: C, B , - 3, A, K, H, G – 1 cada; na extensão, 8, 

em 5 dimensões e B, C, A – 2,  D, H – 1 cada. Nesse documento, grande parte de sua 

redação reporta-se à Lei nº 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental. Aliás, o documento onde foram encontrados o maior número de dimensões, 

dentre as doze estudadas, foi da Política de EA (10), denotando a influência de ordem 

legal. 

Verificou-se, como esperado, que tanto no PDI como na Política de EA 

predominou o nível da gestão. Aliás, esse último documento foi o que contemplou o 

maior número de dimensões, seguido pelo PDI. No caso dos PPC ocorrem 

particularidades. 

Nos PPC foram encontradas 378 codificações, sendo 56 na gestão; na pesquisa, 

26; na extensão, 38 e no ensino, 258. O nível do ensino, como já esperado, foi o que 

apresentou maior número de codificações nos PPC (Tabela 1).  

Tabela 1: Codificações dos documentos institucionais por níveis  

Documento Gestão Pesquisa Extensão Ensino TOTAL 

PDI 16 3 9 10 38 

PA 31 10 8 16 65 

PPC 56 26 38 258 378 

TOTAL 103 39 55 284 481 

Fonte: Autores, 2016. 

No campus sede da universidade, no período de 2015 A e B, foram analisados os 

PPC de 41 cursos compreendidos em 09 grandes áreas do CNPq (Ciências Exatas e da 

Terra – sete cursos; Ciências Biológicas – dois cursos; Engenharias – seis cursos; 

Ciências da Saúde – oito cursos; Ciências Agrárias – três cursos; Ciências Socais 

Aplicadas – oito cursos; Ciências Humanas – quatro cursos; Linguística, Letras e Artes 

– 01 curso; Outros – 02 cursos).   
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Das nove grandes áreas acima, o maior número de codificações totais, 

selecionadas pelos pesquisadores nos PPC, foi encontrado na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, seguida pela área de Engenharia e, logo após, a área de Ciências Exatas e da 

Terra (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Codificações totais nos PPC dos 41 cursos 

Grande área CNPq Nº codificações 

Ciências Exatas e da Terra 43 

Ciências Biológicas 38 

Engenharias 51 

Ciências da Saúde 24 

Ciências Agrárias 32 

Ciências Sociais Aplicadas 59 

Ciências Humanas 22 

Linguística, Letras e Artes 1 

Outros 5 

Fonte: Autores, 2016. 

Na grande área de Ciências Exatas e da Terra, o maior número de codificações 

totais, selecionadas pelos pesquisadores nos PPC, foi encontrado no curso de Química – 

Bacharelado; na de Engenharias, o maior número foi constatado no curso de Engenharia 

Civil; na área de Ciências Sociais Aplicadas a maior incidência foi no curso de 

Arquitetura e Urbanismo. Logo após, na área de Ciências Biológicas, o próprio curso de 

Bacharelado; nas Ciências Agrárias, o curso de Agronomia; nas Ciências da Saúde, o 

curso de Nutrição; nas Ciências Humanas, o curso de Geografia. E, em menor 

expressão, o curso de Letras – Língua Portuguesa na área de Linguística, Letras e Artes 

e o curso de Relações Internacionais na área Outros. 

Em linhas gerais, os cursos de Arquitetura e Urbanismo (19), Engenharia Civil 

(18) e Química Bacharelado (16) apresentam, pelo menos numericamente em suas 

grandes áreas, os maiores indícios entre os cursos estudados. No entanto, no âmbito 

geral das grandes áreas, os cursos de Agronomia (30) e o de Ciências Biológicas (21) é 

que apresentaram o maior número de indícios (codificações). Na verdade, a hipótese 
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inicial era de que esses dois cursos fossem mais expressivos em função de suas 

particularidades para a área ambiental. Barba (2011), dentre os resultados de seus 

estudos, observou que o curso de Biologia foi um dos que apresentaram maior grau de 

ambientalização. 

Porém o fato de o curso de Arquitetura e Urbanismo e o de Engenharia Civil, 

ligeiramente, terem sido mais expressivos que os da área da Química surpreendeu o 

grupo.  

Com relação ao número total de codificações em cada uma das doze dimensões 

definidas, na área de Ciências Exatas e da Terra a dimensão predominante foi a A 

(Política de Ambientalização/Sustentabilidade/Meio ambiente/Responsabilidade 

socioambiental). Nas grandes áreas das Ciências Biológicas, da Engenharia, das 

Ciências Agrárias e das Ciências Socais Aplicadas, a dimensão predominantemente 

expressiva foi a B (Gerenciamento e/ou monitoramento de bens e serviços naturais 

(recursos), riscos e impactos ambientais), o que se deve em grande parte, como base 

neste estudo, aos conteúdos abordados e às habilidades esperadas dos futuros 

profissionais dessas áreas. Na grande área das Ciências da Saúde e das Ciências 

Humanas predominou a dimensão C (Sensibilização, participação democrática e 

comunicação (“Educação Ambiental”). Na grande área da Linguística, Letras e Artes, 

ocorreu somente a dimensão C. Na grande área Outros predominou a dimensão A.   

O estudo dos PE partiu da análise dos PPC que apresentassem, no mínimo, três 

das onze dimensões estudadas. Foram encontrados 18 PPC de cursos (Tabela 3), que 

compreenderam 567 PE (não foram considerados os PE das disciplinas repetidas ao 

longo dos períodos de 2015 A e B, lecionadas pelo mesmo professor/professora). 

Tabela 3: Número de planos de ensino estudados nos 18 PPC 

Grande Área do CNPq Curso Nº de Planos de Ensino 

1.Ciências Exatas e da Terra Física 

Química – Licenciatura 

Química - Bacharelado 

20 

25 

04 

2.Ciências Biológicas Ciências Biológicas – Licenciatura 

Ciências Biológicas – Bacharelado 

05 

31 

3.Engenharias Engenharia Civil  

Engenharia Elétrica 

Eng. Química 

42 

27 

50 
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Eng. Petróleo 19 

4.Ciências da Saúde Nutrição 49 

5.Ciências Agrárias Agronomia 49 

6.Ciências Socais Aplicadas Direito 

Administração 

Ciências Contábeis 

Arquitetura e Urbanismo 

64 

43 

35 

63 

7.Ciências Humanas Geografia 

História 

Pedagogia 

11 

3 

24 

TOTAL 567 

Fonte: Autores, 2016. 

Das sete grandes áreas acima, predominou na dimensão A (Política de 

Ambientalização/Sustentabilidade/Meio ambiente/Responsabilidade socioambiental) a 

grande área de Ciências da Saúde; na dimensão B (Gerenciamento e/ou monitoramento 

de bens e serviços naturais [recursos], riscos e impactos ambientais), as grandes áreas 

das Ciências Biológicas, das Engenharias, das Ciências Agrárias e das Ciências Sociais 

Aplicadas; enquanto na dimensão C (Sensibilização, participação democrática e 

comunicação - “Educação Ambiental”), predominou as grandes áreas das Ciências 

Exatas e da Terra e a de Ciências Humanas.  

Dos 18 cursos (Tabela 3) com pelo menos três dimensões, somente 14 

disciplinas contemplaram, no mínimo, três das onze dimensões. No curso de História 

(Grande área Ciências Humanas), a disciplina de Roteiro Historiográfico Regional e 

Turismo; no curso de Administração (Grande área Ciências Sociais Aplicadas), a 

disciplina de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; no curso de Agronomia 

(Grande área Ciências Agrárias), a disciplina de Manejo e Gestão de Recursos Naturais; 

no curso de Engenharia Civil (Grande área Engenharia), a disciplina Ciências do 

Ambiente; no curso de Engenharia Química (Grande área Engenharia), a disciplina 

Ciências do Ambiente, nesse caso a disciplina Ciências do Ambiente é ministrada por 

professores diferentes. No curso de Arquitetura (Grande área Ciências Socais 

Aplicadas), houve oito disciplinas com pelo menos três dimensões (Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo em Áreas Centrais Consolidadas, Sistemas de Informações 

Geográficas e Geoprocessamento, Conforto Térmico, Conforto Visual, Habitabilidade e 

Noções de Sustentabilidade, Projeto de Arquitetura e Edificações Multifuncionais, 
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Projeto de Urbanismo II, Projeto Executivo e de Arquitetura de Interiores). No curso de 

Ciências Biológicas – Bacharelado (Grande área Ciências Biológicas), a disciplina de 

Legislação e Meio Ambiente e, nesse último, caso contemplou quatro dimensões (A, B, 

C, D). Aliás, do grupo das 14 disciplinas, essa última foi a única que abordou mais de 

três dimensões. Nas disciplinas mencionadas, em sua maioria a relação com a 

sustentabilidade dá-se no âmbito de seus conteúdos e/ou nas habilidades a serem 

desenvolvidas pelo futuro profissional. Observou-se que, nas disciplinas em questão, a 

dimensão B está muito evidente na maior parte delas e que alguns indícios poderiam ser 

incorporados em outros cursos. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 

Cabe destacar que, por ter sido considerado neste estudo o período de 2015 A e 

B, é importante ressaltar que outras disciplinas, de outros cursos, que ocorreram ou 

ocorrerão em períodos distintos, poderiam ou poderão contemplar algumas das 

dimensões estudadas. Para o presente caso, exemplo pode ser dado para o curso de 

Ciências Biológicas, no qual disciplinas que contemplam unidades de EA, aspectos da 

área ambiental ou da ambientalização curricular e da sustentabilidade não terão sido 

estudadas por serem executadas em 2016 e por corresponderem a disciplinas do curso 

de Bacharelado (novo curso).   

Por outro lado, há expressivo número de disciplinas que não contemplam três 

dimensões, mas apresentam uma ou duas destas, o que não as impede de considerar 

algum tipo de indício de ambientalização, mas que pode sinalizar como um caminho 

para inserção/ampliação dessa temática no processo de formação acadêmica. Além 

disso, um número expressivo de PPC não apresentou nenhum indício a ser considerado. 

Tal indicação aponta para a necessidade de fortalecimento da discussão sobre a 

ambientalização, considerando o seu viés inter e transdisciplinar.  

Por consequência, considera-se que a realização das entrevistas com alguns 

gestores, coordenadores e professores - dos cursos e de disciplinas que contemplaram 

três ou mais dimensões -, na etapa subsequente, e a triangulação dos resultados (da 

análise documental, das entrevistas e das observações dos pesquisadores) fornecerão, a 

exemplo dos estudos de Freitas et al. (2003), elementos importantes que poderão 

contribuir com políticas de ambientalização na Educação Superior.  Nesse rol de 

entrevistados, também serão convidados atores/sujeitos que executam ações na linha da 
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ambientalização e da sustentabilidade, mesmo que não contemplando três dimensões, 

como é o caso do curso de Física, que possui disciplinas que apresentam um número 

menor de dimensões, mas de interesse para a pesquisa. Assim como outros atores que 

atuam na universidade nos demais níveis.  

Convém ressaltar que a dimensão A, quando considerada, deu-se em face da 

existência de alguma preocupação com a questão da sustentabilidade, mas não 

especificamente com uma política de ambiemtalização. 

A verificação de indícios de ambientalizaçao no âmbito dos documentos 

pesquisados aponta para um distanciamento nos níveis da pesquisa e extensão 

relativamente aos demais. Considera-se este aspecto relevante na medida em que se 

busca a formação superior pelo entrelaçamento também destes níveis ao do ensino.  
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RESUMO: O presente texto apresenta compreensões sobre o sentido do lugar, bem como suas 

transformações e implicações no cotidiano, problematizando o lugar-escola como lugar de 

construção de saberes e práticas pedagógicas que contribuem na constituição de educadores 

ambientais. Apresentamos inicialmente discussões acerca do lugar oportunizadas pela disciplina 

“As relações de pertencimento na constituição de educadores ambientais,” a partir dos estudos 

em Marandola Jr (2012); Milton Santos (2005) (2006); Oliveira (2012) e Relph (2012). 

Posteriormente discutimos sobre a escola enquanto lugar de pertencimento, embasando nossas 

reflexões em Sá (2005); Guimarães (2008); Grün (2008); Reigota (2008), entre outros. Os 

estudos acerca do sentido do lugar e no campo da Educação Ambiental nos possibilitaram 

compreender que a escola, enquanto espaço de diferentes interações sociais, contribui na 

constituição de educadores ambientais.  
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores Ambientais. Escola. Educação 

Ambiental.  
 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS… 

 

Escolher minuciosamente palavras para promulgar os sentimentos e as 

aprendizagens construídas no decorrer da disciplina
64

 “As relações de pertencimento na 

constituição de educadores ambientais,” não será suficiente para expressar por meio da 

escrita o vivido. Assim, escolhemos seguir o que diz Larrosa (2002, p.21): “As palavras 

determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com 

palavras.” 

Larrosa (2002) afirma ainda que “pensar é, sobretudo dar sentido ao que somos e 

ao que nos acontece” (p.21). Diante de tal afirmação, as aprendizagens construídas e 

                                                           
62  Pedagoga. Doutoranda em Educação Ambiental Universidade Federal do Rio Grande- FURG. 

Grupo de pesquisa CEAMECIM - Comunidades Aprendentes em Educação Ambiental, Ciências e 

Matemática – FURG. E-mail.daniellefurg@yahoo.com.br 
63  Doutora em Educação Ambiental. Professora do Programa de Pós-graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Grupo de Pesquisa CEAMECIM – 

Comunidades Aprendentes em Educação Ambiental, Ciências e Matemática. 

profaclaudiacousin@gmail.com  

64  Disciplina ministrada pela professora Cláudia Cousin no primeiro semestre de 2016, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental- PPGEA na Universidade Federal do Rio Grande-

FURG. 



 

121 

 

problematizadas nesta escrita, refletem o que nos aconteceu, e por meio das palavras 

registramos o que nos tocou. 

A disciplina oportunizou muitas leituras, discussões teóricas, escritas reflexivas 

acerca das aprendizagens construídas, bem como duas Expedições de Estudos pelo 

município do Rio Grande, sendo a primeira pelo espaço agrário e a segunda pelo espaço 

urbano. 

Os roteiros das Expedições nos possibilitaram compreender os lugares 

observados a partir da sua história, das ações culturais, da localização geográfica, e 

infelizmente pelas transformações por problemas socioambientais. As Expedições de 

Estudos foram basilares para avançarmos na problematização das verticalidades e das 

horizontalidades (MILTON SANTOS, 2006). 

Neste texto optamos por apresentar algumas compreensões construídas acerca do 

sentido do lugar, problematizando a escola enquanto lugar de interações, de construção 

de saberes e de práticas pedagógicas, a partir dos estudos em Educação Ambiental- EA.   

Nas seções seguintes apresentamos uma breve discussão acerca do sentido de 

lugar, anunciando a escola como lugar de pertencimento para nós professoras, por 

apostarmos que as experiências construídas por meio das diferentes interações e ações 

neste contexto, contribuem na constituição de educadores ambientais. 

Ao inaugurar a discussão acerca do sentido de lugar, importa explanarmos os 

estudos no campo da EA, os quais balizam nossas discussões, já que pretendemos 

problematizar o lugar-escola enquanto contexto de interações sociais. 

Considerando a relevância da Educação Ambiental nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, entendemos que a EA é uma prática pedagógica que não se 

realiza sozinha, mas nas relações, nas interações entre diferentes atores (GUIMARÃES, 

2004). 

Respaldadas na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu Art. 

2º, compreendemos 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). 

Em se tratando da EA nos espaços formais, aposta-se em práticas pedagógicas 

interdisciplinares nas escolas, que valorize os diferentes saberes, apostando no diálogo 

como potencializador das ações e das reflexões coletivas.  
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Dessa forma destacamos que os estudos em EA oportunizam uma visão crítica 

acerca das relações sociais em diferentes contextos, inclusive na escola, fomentando 

ações e pensamentos críticos capazes de analisar as complexas relações de realidade 

natural e social, para atuar no ambiente dentro de uma perspectiva global. (SANTOS; 

SATO, 2001). 

Estabelecendo um diálogo com Reigota (2009) concordamos com a proposta de 

que a EA deva estar vinculada a possibilidade de ampliação da participação política dos 

cidadãos e das cidadãs. Apostamos na escola enquanto lugar privilegiado para a 

realização da EA, desde que se oportunize o debate, a pesquisa e a participação de 

todos.  (ibidem). 

Nesta direção Cousin (2010) destaca a emergência de discutir o significado do 

lugar para o processo de formação de educadores ambientais e a importância de 

despertar o sentimento de pertencimento. 

A partir desse entendimento é que apresentamos na próxima seção nossas 

reflexões acerca do sentido de lugar, embasadas em referenciais que nos possibilitam 

compreender o que acontece no espaço vivido, bem como nas relações construídas no 

lugar por meio das circunstancialidades.  

 

A COMPREENSÃO DO SENTIDO DE LUGAR 

 

 

Há lugares que não são apenas sítios onde vivemos. 
São parte da nossa vida, são a nossa vida. 

A cidade onde nascemos é um lugar onde continuamos a nascer. 
Essa cidade somos nós, com as nossas lembranças, as nossas saudades. 

E a esperança de que aquela seja uma cidade carregada de futuro. 
Mia Couto. 

 

As palavras de Mia Couto nos convida a pensar sobre o lugar para além do 

espaço ocupado, atribuindo significações e sentimentos que os lugares despertam em 

nós. A partir desse entendimento de que os lugares são atravessados por subjetividades é 

que este texto problematiza a compreensão do lugar, tendo como referência Marandola 

Jr (2012); Milton Santos (2005) (2006); Oliveira (2012); Relph (2012), entre outros. 

Compreender a importância do lugar, suas transformações e implicações no 

cotidiano, requer avançarmos no entendimento que temos sobre a noção de lugar, para 

tanto as primeiras leituras oportunizadas pela disciplina contribuíram para ampliarmos a 
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compreensão do significado do lugar, entendendo que há inúmeras definições de acordo 

com as teorias e os autores que se propõe a estudar sobre o tema.  

Se antes pensávamos o lugar apenas como local, ainda que isolado e 

determinado, as leituras e as discussões nos oportunizaram avançar na compreensão de 

que o sentido de lugar se apresenta como mais complexo por ser subjetivo e um devir. 

Na perspectiva tradicional da Geografia, o lugar era compreendido apenas como 

uma noção aparente da realidade. Somente com a virada humanista que se percebeu que 

o lugar era muito mais, pois era o campo da experiência humana existencial. Nas 

palavras de Oliveira (2012) “O sentido de lugar implica o sentido vida e, por sua vez, o 

sentido do tempo” (p.3).  

Lugar e tempo estão interligados “lugar é tempo lugarizado, pois entre espaço e 

tempo se dá o lugar, o movimento, a matéria.” (Oliveira, 2012, p.5). Todas as 

metamorfoses que o lugar sofre estão entrelaçadas com o tempo, assim como a nossa 

existência. 

Nas palavras de Relph (2012) há quarenta anos o conceito de lugar não era um 

conceito que atraia a atenção de estudiosos, mas desde a década de 90 que a situação 

mudou e os interesses voltaram-se para o tema. Lugar passou a ser “interpretado a partir 

das perspectivas comportamental, humanista e fenomenológica” (2012, p.18).  

Malpas (2006) é citado por Relph (2012) com a abordagem de que lugar é uma 

inescapável parte do ser, é o envolvimento com os outros e nossas experiências 

ambientais. Exatamente, porque o lugar e o ente humano se produzem reciprocamente. 

Relph (2012, p. 31) afirma que “Lugar é um microcosmo” e aponta ainda que: 

“É onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona 

conosco. O que acontece aqui, neste lugar, é parte de um processo em que o mundo 

inteiro está de alguma forma implicado.” (ibidem). 

Do mesmo modo, Marandola Jr (2012) sinaliza que o lugar faz parte do nosso 

cotidiano, ou melhor, um conjunto de circunstâncias que fazem parte do cotidiano, 

como os elementos corporais, a própria língua dos sujeitos e as experiências 

compartilhadas, revelando que o lugar “não possui uma escala definida, nem uma 

temporalidade a priori dada” (MARANDOLA JR, 2012, p.229) 

Nesta direção Heidegger (1995) aponta a circunstancialidade em sua dimensão 

originária, a mundanidade, estando a ideia de lugar incorporada a sua ontologia, ou seja, 

o sentido ontológico do lugar. Ao apresentar o entendimento de mundo e da 

mundanidade tal como abordado por Heidegger, um dos sentidos de mundo elencado é 
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o conceito existencial e ontológico da mundanidade, referindo-se a presença do ser-aí, o 

mundo onde somos e o ser-no-mundo.  

Marandola Jr, (idem) avança na discussão apontando o mundo circundante a 

partir da ideia de que “este mundo só faz sentido para Heidegger, do ponto de vista 

ontológico, em sua mundanidade. Isso significa que este mundo é aquele mais próximo, 

que envolve o ser e os entes em um cotidiano fático da pre-sença: o mundo circundante” 

(MARANDOLA JR, 2012, P.233). 

Nessa perspectiva teórica, destacamos que nos constituímos pelas 

circunstancialidades compostas pelas coisas do mundo e pelas relações que 

estabelecemos, pois não vivemos isolados, mas sim rodeados por pessoas com 

diferentes valores, culturas e saberes, os quais contribuem no nosso processo de 

constituição, enquanto sujeitos atuantes na esfera local e global. 

Cabe salientarmos a contribuição de Milton Santos (2005) por afirmar que é no 

lugar que se dá a existência do homem e é neste mesmo lugar que se dá a sua 

resistência. Para a resistência partir do homem e do seu engajamento mútuo é 

indispensável que se tenha conhecimento das circunstancialidades que estão sendo 

imposta pela classe dominante, entendendo as relações de poder, a exploração e a 

desigualdade social, pois só assim será possível o movimento de resistência no lugar. 

Milton Santos (2006) aborda ainda o lugar na relação nodal, com influência da 

relação dialética entre horizontalidade e verticalidade.  “As verticalidades são vetores de 

uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando 

um cotidiano obediente e disciplinado” (SANTOS, 2006, P.193).  

Em relação às horizontalidades, ele aponta que se referem às dinâmicas internas 

que ocorrem no cotidiano, nas relações de solidariedade e também de resistência, 

movimentadas por forças centrípetas, as quais Santos (idem) afirma que “resultam do 

processo econômico e do processo social” (p.193). 

Diante da compreensão de que o lugar faz parte do nosso cotidiano, e que este é 

subjetivo a partir das experiências construídas, é que na próxima seção tecemos acerca 

do lugar-escola, buscando compreendê-la como lugar de pertencimento a profissão 

docente e contribuinte nos processos de constituição de educadores ambientais.  
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A ESCOLA ENQUANTO LUGAR DE PERTENCIMENTO 

 “O aprender contínuo é essencial e se concentra 

em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e 

a escola como lugar de crescimento profissional 

permanente” 
Nóvoa  

 

A partir dos estudos acerca da compreensão do lugar na seção anterior, nesta 

escrita destacamos a escola como mais um lugar de pertencimento, contribuindo na 

constituição de sujeitos engajados nos estudos e nas práticas pedagógicas em EA, na 

perspectiva crítica, emancipatória e transformadora, apontada por Loureiro (2006). 

   O destaque realizado por nós é no sentido de discutir a relevância das 

experiências realizadas na escola como possibilidade de formação 

permanente/continuada, a qual potencializa o processo de constituição de educadores 

ambientais que anseiam por mudanças de atitudes em prol da transformação social.  

Diante do que discutimos acerca dos sentidos do lugar, é possível afirmarmos 

que percebemos a escola para além de uma instituição de ensino e aprendizagem, mas 

um lugar de pertencimento para nós professoras, repleto de significados, os quais foram 

sendo atribuídos no decorrer de nossas vivências, enquanto estudantes e posteriormente 

como professoras. 

Cabe destacar que Sá (2005) anuncia sugestões para que o princípio do 

pertencimento se faça presente nas práticas em Educação Ambiental, entre elas 

destacamos o pertencimento como perspectiva de transformação, na medida em que 

refletimos sobre a prática.  

É nesse sentido que avançamos na discussão ao entendermos que os estudos no 

campo da EA nos possibilitam pensar que a escola possa ser vista como um lugar de 

pertencimento ao campo profissional docente, por oportunizar a reflexão das ações 

educativas, assim a escola se torna esse lugar permanente de crescimento profissional, 

conforme destacado por Nóvoa (2003). 

Nesta direção Cousin (2010, p. 95), afirma: “a compreensão do lugar é 

fundamental para a construção do sentimento de pertencimento, porque significa 

entender para além das suas condições naturais ou humanas o que acontece no espaço 

onde se vive.” 

Em relação à construção do lugar, Relph (2012) pontua que o mesmo pode ser 

pensado de forma mais complexa, para além da fisionomia do lugar, sendo construído 

por quem vive e trabalha nele, pois é no lugar que os sujeitos se relacionam com o 
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mundo e desenvolvem experiências. Além de outros destaques o autor cita a escola 

como um lugar que é construído pelos sujeitos que vivem nela. 

Kimura (2008) aponta a escola como uma teia de relações, a qual nos possibilita 

compreendê-la como espaço sócio-cultural próprio, por um conjunto de normas e 

regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos, pela complexa trama de 

relações sociais (DAYRELL, 1996). 

A escola neste sentido de lugar, para além da localização, é carregada de 

sensações, lembranças, movimentos que se eternizam em nossas memórias e que nos 

trazem boas recordações, porém não poderíamos deixar de ressaltar que no cotidiano da 

escola também observamos seu contexto permeado por interações, conflitos e disputa.   

Na concepção de Arroyo (2000, p.19) “quanto mais nos aproximamos do 

cotidiano escolar, percebemos que a escola gira em torno dos professores, de seu ofício, 

de sua qualificação e profissionalismo. São eles e elas que a fazem e reinventam”. 

Diante disso, buscamos respaldo teórico em autores como Guimarães (2007) e 

Reigota (2009) para discutirmos as possibilidades de compreensão da EA na escola, 

enquanto potencializadora na constituição de educadores ambientais. 

Sobre as probabilidades de atuação e dos possíveis contextos de realização da 

EA, Reigota (2009) afirma que “Na educação ambiental escolar deve-se enfatizar o 

estudo do meio ambiente onde vive o aluno e aluna, procurando levantar os principais 

problemas cotidianos, a contribuição da ciência, da arte, dos saberes populares (...)” 

(p.46).  

Diante do que coloca o autor percebemos a possibilidades de (re) conhecimento 

da escola, considerando sua cultura, suas problemáticas e os saberes produzidos, para 

que se possa pensar em ações coletivas na escola potencializando a mudança de valores 

e atitudes.  Para tanto, não basta estar no cotidiano da escola, é preciso percebê-lo, 

conhecer sua historicidade, o seu entorno e suas demandas para avançar na 

compreensão dos problemas socioambientais, como Grün (2008) afirma: “Estar em 

algum lugar é estar em condições de percebê-lo.” (p.4).  

 Entendemos que a emergência da EA na escola é de conhecimento dos 

professores, porém ainda encontramos ações pontuais e individuais, bem como práticas 

conservadoras, o que demonstra que ainda precisamos avançar na sua efetivação, na 

direção de propostas interdisciplinares e coletivas. As ações intituladas de EA se 

apresentam fragilizadas, pois a preocupação dos professores refere-se a degradação da 
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natureza, com práticas isoladas na escola, as quais ainda não são suficientes para atingir 

a realidade. (GUIMARÃES 2008). 

 Problematizar a EA na escola como lugar que contribui para formação de 

educadores ambientais, requer apostar em práticas coletivas para o desenvolvimento de 

ações pedagógicas voltadas para a transformação dos sujeitos numa perspectiva crítica 

emancipatória e transformadora (Loureiro, 2006), que tenha conhecimento das 

circunstancialidades que dão corporeidade ao contexto educativo denominado lugar-

escola. 

Compreender a escola como um lugar constituído por diferentes subjetividades e 

por suas demandas, nos convida a pensar em ações coletivas com nossos pares, para 

avançarmos em proposições que caminhem para construção de uma EA que 

problematize o sistema societário vigente. Nesse sentido, que a escola é um lugar de 

diferentes saberes e que precisam ser partilhados na busca de práticas pedagógicas 

dialógicas e problematizadoras entre os professores e desses com os estudantes e com a 

comunidade em geral.  

O que desejamos afirmar é que se consideramos a escola como um lugar 

propício para o desenvolvimento de ações e reflexões acerca das problemáticas 

ambientais, é neste lugar - escola que vamos nos constituindo educadores ambientais 

pela possibilidade da práxis docente. 

Apresentamos aqui a práxis docente no sentido anunciado por Gadotti (2005) em 

que a        “pedagogia da práxis é a teoria de uma prática pedagógica que procura não 

esconder o conflito, a contradição, mas, ao contrário, entende-os como inerentes à 

existência humana, explicita-os e convive com eles. Ela se inspira na dialética” (p.239). 

Do mesmo modo, salientamos as palavras de Freire (2011) por afirmar que a 

reflexão crítica sobre a prática é fundamental na formação permanente dos professores. 

A prática docente crítica é dialética, entre a ação docente e o pensar sobre o agir. 

 

Considerações Finais 

Nesta escrita apresentamos as aprendizagens que foram sendo construídas no 

decorrer da disciplina “As relações de pertencimento na constituição de educadores 

ambientais” adentrando nas compreensões acerca dos sentidos do lugar por meio de 

referenciais teóricos oportunizados para o estudo.   

  Se antes tínhamos uma visão restrita de lugar, apenas como 

significado de localização, afirmamos que por meio dos estudos, discussões e escritas 
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reflexivas foi possível avançar nessa ideia, atribuindo significações que são construídas 

por meio das subjetividades.  

  O sentido de lugar foi (re) significado passando a ser percebido 

como categoria existencial, de forma interligada ao sujeito, sendo que um constitui o 

outro por meio das circunstancialidades.  

A partir de tais compreensões apresentamos nesta escrita a escola enquanto lugar 

de aprendizagem para além dos saberes escolares, mas também de formação para 

cidadania, por meio do pensamento e de ações críticas e reflexivas, que potencializam a 

formação continuada/permanente dos professores no seu campo de atuação profissional.  

Apostamos na escola enquanto lugar de pertencimento que contribui na 

constituição de educadores ambientais, por ser um lugar propício para o 

desenvolvimento de ações e reflexões coletivas a caminho para uma EA crítica, 

emancipatória e transformadora (Loureiro, 2006), que nos possibilite a mudança de 

valores e atitudes na busca pela transformação social. 

Por fim, consideramos que para desenvolver o sentimento de pertencimento ao 

campo de atuação profissional, a saber: o lugar-escola, é basilar problematizar o 

contexto educativo a partir dos estudos em Educação Ambiental. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar a Formação Ambiental Continuada e suas 

interfaces com a Educação Ambiental (EA) através do contexto de aplicação e desenvolvimento na 

Gestão Ambiental Institucional e o seu público-alvo. As discussões ocorreram por meio da revisão 

bibliográfica a partir das contribuições de diversos autores e bibliografias deste campo do 

conhecimento. Por meio destas foi possível dialogar e estabelecer as conexões necessárias entre a 

Formação Ambiental Continuada, a Educação Ambiental e a Gestão Ambiental Institucional. 

Observou-se a partir destes que, independente do âmbito em que se desenvolva a EA, do público, ou 

da estratégia empregada, esta apresenta um importante potencial transformador e se constitui também 

como um campo de desenvolvimento dos valores, dos conhecimentos, da ética, das competências, das 

habilidades e atitudes, construídas na interação entre o eu/o outro, o eu/ eu, e o eu/e o ambiente, em 

uma perspectiva essencialmente comprometida, aliada à práxis de viver. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Ambiental Continuada. Educação Ambiental. Gestão Ambiental 

Institucional. 

 

 

A FORMAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA E SUAS INTERFACES COM A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A formação continuada vem apresentando um crescimento constante nos últimos anos, 

frente às transformações pautadas pelo mundo em seus mais variados âmbitos e dimensões as 

quais compõem a sua diversidade. Neste sentido Rosemberg (2000) nos diz que: 

 

Nas últimas décadas, o mundo transformou-se de maneira ampla e profunda. 

Essas transformações, de natureza científica, tecnológica, política, 

econômica, social e cultural, têm-nos levado a enfrentar sucessivos e 
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complexos acontecimentos que modificam as nossas vidas nos mais diversos 

aspectos. (ROSEMBERG, 2000, p. 1). 

Nota-se que essas transformações necessitam e propiciam a adaptação e a 

modernização tanto das instituições, quando dos profissionais, de forma profunda e avançada 

nas suas concepções institucionais e formações de bases iniciais. Compreende-se aqui a 

formação como “o conjunto de atividades que permite ao educando assumir determinada 

posição perante a sociedade, como cidadão e profissional” (ANTUNES, 2008, p. 120). Neste 

cenário e neste sentido apresenta-se, portanto, a Formação Continuada a qual se compreende 

segundo Gatti (2008) como o: 

(...) aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e inovações de 

suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de grupos 

profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e 

culturais. (GATTI, 2008, p. 58). 
 

Diante do cenário exposto acima e este junto aos movimentos locais e globais que 

desencadearam nas últimas décadas uma crise ambiental sistêmica, apresenta-se a Formação 

Ambiental como parte de uma estratégia frente a este movimento. No campo educacional 

tradicional a formação se apresenta como uma das estratégias da educação, sendo que a 

formação apresenta um objetivo mais restrito e direcionado ao campo profissional (por 

exemplo, a formação continuada), e a educação em seu sentido mais amplo e complexo 

(educação permanente ou ao longo da vida, por exemplo). Neste sentido apresenta-se e 

entende-se também a formação ambiental como uma das dimensões (ou estratégias) para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental (EA).  

Sob essa perspectiva “na prática, toda formação deve implicar educação, ainda que o 

contrário não seja certo” (Centro Internacional de Formação em Ciências Ambientais, 1980, p. 

18 apud García, 2008, p. 111). 

Para García (2001) a Formação Ambiental se distingue da Educação Ambiental, pois:  

(...) além de oferecer conhecimentos, atitudes e habilidades para que as 

pessoas possam atuar responsavelmente diante do meio ambiente busca 

também um desenvolvimento específico e pré-determinado do sujeito em 

uma atividade profissional e/ou científica concreta (GARCÍA, 2001, p. 107).  

Neste sentido, a Educação Ambiental é entendida com a mesma amplitude e 

complexidade implicada na compreensão e entendimento sobre a Educação 

(tradicionalmente), sendo que ambas apresentam-se como um processo dinâmico, por meio 

dos quais se empregam instrumentos e estratégias para seu desenvolvimento. Poder-se-ia 
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dizer que a formação ambiental assim como a formação (tradicional, escolar, por exemplo) 

são estratégias, dimensões, ou partes em interação (em maiores ou menores proporções) 

contribuindo umas com as outras para o desenvolvimento e o alcance desse “todo”, sendo a 

educação e/ou EA, em constante movimento, mutação e transformação. 

  Ainda para García (2001): 

A Educação ambiental deveria incidir, sobretudo, no desenvolvimento 

pessoal do indivíduo enquanto agente individual de atuação cotidiana sobre 

o meio ambiente, a formação ambiental estaria dirigida bem mais para um 

aprendizado específico e relacionado com uma atuação profissional 

particular que contemplaria indireta, mas necessariamente o 

desenvolvimento integral do sujeito.  (GARCÍA, 2001, p. 111). 

Ao interpretar a escrita da autora, entende-se que a formação ambiental apresenta um 

viés mais específico ao se projetar mais diretamente para a atuação do sujeito enquanto 

profissional, mas que através deste mesmo viés se estará, ainda que indiretamente, incidindo 

sob a luz do desenvolvimento integral do sujeito-cidadão, transcendendo desta maneira para a 

Educação Ambiental. Desta forma entende-se que a formação ambiental apresenta-se mais 

uma vez como uma estratégia para o desenvolvimento e alcance da Educação Ambiental.  

Sobre a Educação Ambiental a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

instituída pela lei 9795/99, a caracteriza em seu art. 1º como sendo: 

(...) os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (PNEA, 1999, p. 

1).  

Sob a perspectiva da PNEA, entende-se a formação ambiental como uma dimensão 

desses processos em que os indivíduos e a coletividade (em sentido mais amplo) constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, entre outros. Além disso, e neste sentido 

de formação, a Política atenta ainda para um público específico, sendo estes os sujeitos-

profissionais ao estabelecer em seu art. 3º, inciso V que está incumbido às:  

empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e 

ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as 

repercussões do processo produtivo no meio ambiente. (PNEA, 1999, p.1). 
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A PNEA caracteriza desta forma a importância de processos os quais propiciam o 

desenvolvimento da EA para e com estes sujeitos e o papel dos mesmos para o controle e a 

melhoria do ambiente a partir de suas atividades laborais e produtivas sobre meio.  

  

O DIÁLOGO A CERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA PRÁXIS NOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO AMBIENTAL  

 

Para as atividades referentes ao desenvolvimento das formações ambientais com os 

sujeitos-profissionais ressalta-se a importância e a relevância de incorporar a visão 

interdisciplinar nos processos de desenvolvimento de suas ações. García (2001) nos apresenta 

a importância de adquirir os conhecimentos relacionados aos outros campos científicos e que 

estes se apresentam de maneira relevante para a compreensão da completa dinâmica 

ambiental. Ao explanar sobre a aquisição de outros conhecimentos, discute sobre a 

interdisciplinaridade no desenvolvimento e na aplicação das formações ambientais. Ainda 

para esta autora, a interdisciplinaridade se apresenta de forma imprescindível para a solução 

efetiva da problemática ambiental por parte dos profissionais.  

Esse caráter interdisciplinar se apresenta como um dos princípios básicos da EA 

segundo as Recomendações da Conferência Internacional de Tbilisi (recomendação n° 2, c. 

1977) e segundo a PNEA (1999) em seu art. 4, inciso III.  

Diante da necessidade e das recomendações a respeito da interdisciplinaridade, 

Quintas (2004) reconhece a importância da superação do atual modelo educativo 

fragmentado, e do imperativo de se buscar novas formas (um outro modo) de conhecer, da 

renovação e inovação do ato pedagógico como uma construção do conhecimento, do desafio 

da prática educativa e da importância de aliar a teoria à prática, e, por fim, de reconhecer a 

complexidade do conhecer implicado na complexidade do aprender. 

Para Reigota (2002) “aprender/ensinar tornam-se momentos complementares, 

circulares e de mutação constante, rompendo com as clássicas relações existentes no processo 

pedagógico que fundamentam grande parte das práticas educativas.” (REIGOTA, 2002, p. 

35).   

Quintas (2004) ainda afirma que:  

A questão ambiental ao exigir um outro modo de conhecer, que supere a 

visão fragmentada sobre a realidade, coloca também, o desafio de se 

organizar processos de ensino-aprendizagem, onde o ato pedagógico seja um 

ato de construção coletiva do conhecimento sobre a realidade, num processo 
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dialético de ação-reflexão, ou seja, de exercício da práxis. (QUINTAS, p. 

117, 2004). 

Sobre a práxis demais autores refletem em relação à necessidade da mesma se fazer 

presente nos processos de desenvolvimento da EA. Para Paulo Freire “apenas a ação gera um 

ativismo sem profundidade, enquanto apenas a reflexão gera uma imobilidade que não 

cumprirá com a possibilidade transformadora da educação.” (FREIRE apud GUIMARÃES, 

1995, p. 32). Deste modo, Freire evidencia a necessidade do refletir e agir, sob uma 

construção mútua integrada ao potencial transformador da educação.   

Sobre esse potencial transformador da educação, Lima (1999) nos diz que “(...) como 

toda prática social, ela guarda em si as possibilidades extremas de promover a liberdade ou a 

opressão, de transformar ou conservar a ordem socialmente estabelecida” (LIMA, 1999, p. 2). 

Ressalta-se que a prática pedagógica e, sobretudo a EA, deve com urgência superar o modelo 

opressor/conservador promotor de injustiças socioambientais, citado acima pelo autor. 

Ainda sobre a práxis Luzzi (2003) enfatiza que:  

teoria e prática – ou pensamento e ação – um não domina o outro, mas são 

entendidos como processos mutuamente constitutivos, em interação dialética 

na qual pensamento e ação são reconstruídos continuamente num movimento 

vivo, histórico e manifesto, como em toda situação social real. (LUZZI, p. 

184, 2003) 

Para Guimarães (1995):  

A práxis em EA resulta em uma unidade teórica/prática do processo o qual 

se desenvolverá como uma educação ativa por partir de uma prática social 

do meio vivenciado, retornando ao final do processo a essa prática social 

com uma compreensão e com uma atuação qualitativamente alteradas. 

(GUIMARÃES, p. 47, 1995). 

A necessidade da práxis nos processos de desenvolvimento da EA remete-se ao seu 

lema máximo de “agir localmente e pensar globalmente”. Sob esta perspectiva ressalta-se a 

importância de trabalhar com as vivências dos sujeitos, ou seja, com suas realidades locais e 

específicas e a partir destas estabelecer as conexões necessárias para/com a dinâmica global, 

ou seja, permeando do local ao global sincronicamente.  

Segundo Guimarães (1995): 

A EA se realizará de forma diferenciada em cada meio para que se adapte às 

respectivas realidades, trabalhando com seus problemas específicos e 

soluções próprias em respeito à cultura, aos hábitos, aos aspectos 
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psicológicos, às características biofísicas e socioeconômicas de localidade. 

Entretanto deve-se buscar compreender e atuar simultaneamente sobre a 

dinâmica global (...). (GUIMARÃES, p. 39, 1995).  

O autor ainda postula que a partir destes pode-se “agir consciente da globalidade 

existente em cada localidade”, buscando assim a ampliação da consciência a uma consciência 

planetária agindo integralmente e adquirindo uma cidadania planetária. 

 

O CONTEXTO POTENCIAL DE APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: A 

GESTÃO AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

 

Postula-se que na perspectiva da Gestão Ambiental Institucional o desenvolvimento de 

formações ambientais configura-se como uma das estratégias em potencial para o alcance e 

desenvolvimento da EA em seus processos e espaços institucionais (públicos ou privados).  

Entendemos a Gestão Ambiental Institucional como sendo as atividades ligadas à 

dimensão socioambiental, promovidas e orientadas pelos gestores responsáveis pelos 

processos institucionais e desenvolvidas por todos, com vista à melhoria contínua da 

instituição e da qualidade socioambiental como um todo.  

No que tange aos sujeitos-profissionais, os mesmos se apresentam como um dos 

públicos em potencial para o desenvolvimento da EA e das formações ambientais no âmbito 

da Gestão Ambiental Institucional. A PNEA o reconhece como um público prioritário, ao 

estabelecer no §2°, do Art. 8º, que a capacitação em recursos humanos voltar-se-á para “a 

incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

profissionais de todas as áreas” (inciso II) e para “a preparação de profissionais orientados 

para as atividades de gestão ambiental” (inciso III) (PNEA, 1997, p.2).  

A partir disto e sob esta perspectiva reafirma-se a necessidade de integrar a EA nos 

processos de Gestão Ambiental Institucional em especial com o desenvolvimento de ações 

dirigidas aos sujeitos-profissionais. As Recomendações Internacionais de Tbilisi (importante 

marco da EA a nível global) também reconhece a importância do desenvolvimento de ações 

de EA com este público e ainda evidencia o importante papel dos mesmos sobre o ambiente, 

ao dizer em sua Recomendação n° 1, item i, que, entre outros: 

A educação ambiental deve dirigir-se a todos os grupos de idade e categorias 

profissionais (...) aos grupos sociais específicos cujas atividades 

profissionais incidem sobre a qualidade desse meio (...) aos técnicos e 

cientistas cujas pesquisas e práticas especializadas constituirão a base de 
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conhecimentos sobre os quais se devem sustentar uma educação, uma 

formação e uma gestão eficaz, relativa ao ambiente. (RECOMENDAÇÕES 

DE TIBILI, 1977, p.2) 

Segundo Loiola, Néries e Bastos (2006): 

A instabilidade do cenário mundial atual, que desencadeia mudanças 

contínuas nos sistemas sociais repercute na configuração de novos formatos 

organizacionais e na adoção de novos modelos gerenciais alternativos aos 

tradicionais. Esses novos modelos gerenciais, por sua vez, demandam 

trabalhadores e gestores dotados de novas competências, e dispostos a 

renová-las. (LOIOLA, NÉRIES, BASTOS, 2006, p. 114). 

Nas ações desenvolvidas com esse público (profissionais), deve-se atentar para a 

construção de uma visão crítica acerca de seus próprios valores e princípios e daqueles 

socialmente construídos e institucionalmente estabelecidos. E a partir disso refletir e 

reconstruir (ou superar) alguns dos mesmos, e modificar as atitudes a partir da reflexão 

individual e do diálogo coletivo, para a construção de novas visões de mundo por meio das 

diversas vivências partilhadas de cada sujeito no desenvolvimento coletivo dos saberes. 

Segundo Paulo Freire, “a aprendizagem muda o sujeito e seu campo de ação, ao conferir-lhe a 

possibilidade de novas leituras do mundo e de si mesmo.” (FREIRE apud CARVALHO, 

2006). Freire nos traz de certa forma, a importância dos processos educativos para a 

superação dos paradigmas. 

 

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES E FINAIS 

 

Portanto, ao falar em Educação Ambiental na Gestão Ambiental Institucional podemos 

chegar a Morin (2003) e à impossibilidade lógica de que “não se pode reformar a instituição 

sem uma prévia reforma das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia 

reforma das instituições” (MORIN, 2003, p. 99). 

Interpretando a fala do autor neste contexto, pode-se entender como a necessidade da 

reforma dos processos institucionais e das ações dos seus profissionais ocorrerem em 

consonância, ou seja, em paralelo. Na perspectiva da Gestão Ambiental Institucional isto se 

apresenta como sendo a transformação do modelo de desenvolvimento institucional a partir da 

incorporação da dimensão socioambiental em suas atividades institucionais, numa construção 

conjunta, realizada por meio do efetivo envolvimento e engajamento dos sujeitos, 

promovendo, desta forma, a transição real para uma nova cultura institucional. Neste sentido, 
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considera-se que a Gestão Ambiental deve estar em consonância com a Educação Ambiental 

podendo esta se apresentar a partir do desenvolvimento das formações ambientais, 

evidenciando, desta forma, a importância da EA nos processos de transformação institucional. 

Para a superação desse impasse, ou duplo bloqueio, que Morin evidencia, é preciso começar 

de alguma forma, até que “a ideia é disseminada e, quando se difunde, torna-se uma força 

atuante” (MORIN, 2003, p. 101). Constata-se através disso a importância do engajamento de 

toda comunidade institucional nos processos de transição e de transformação institucional. 

Portanto observa-se desta forma que seja qual for o âmbito em que a EA se 

desenvolva, seja qual for o público, ou a estratégia empregada, a mesma apresenta um 

importante potencial transformador e se constitui como um importante campo de 

desenvolvimento dos valores, dos conhecimentos, da ética, das competências, das habilidades 

e atitudes, construídas na interação entre o eu/o outro, o eu/ eu, e o eu/e o ambiente, em uma 

perspectiva essencialmente comprometida, aliada à práxis de viver.  
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RESUMO: O presente artigo é resultado das leituras e estudos realizados na disciplina de Linguagens 

e Tecnologias na contemporaneidade cursada no primeiro semestre de 2016 no Programa de Mestrado 

Profissional em Educação e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, no Campus Pelotas- RS 

(IFSUL). Ele aborda a linguagem em Bakhtin e a sua relação com a construção de um discurso a favor 

da educação ambiental tranformadora. A linguagem desempenha um importante papel na construção 

do sujeito, é através dela que se forma o ser histórico-social comprometido e responsável com a 

transfomação da sociedade. A questão ambiental é um assunto que merece ser aprofundado e debatido 

frente a degredação do meio que ora se apresenta. Por isso, faz-se necessário a construção de uma 

racionalidade ambiental e a transformação paradigmática vigente. Sustentamos que através da 

linguagem, da interação entre os sujeitos e do compromisso destes com o meio, conseguiremos 

reformular os padrões até então impostos pela sociadade capitalista e caminhar rumo a 

sustentabilidade.  

Palavras-chave: Linguagem. Discurso. Educação Ambiental 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo a linguagem foi considerada um mero instrumento passivo de 

comunicação, através da qual as pessoas descreviam o que viam e sentiam, numa prática 

totalmente desvinculada de algum comprometimento social, ou seja, o ato de se comunicar era 
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tido apenas como um ato individual e solitário. Hoje, com a contribuição de linguistas e 

filósofos da linguagem sabemos que, ao se comunicar, o indivíduo constitui-se enquanto 

sujeito e é capaz de intervir no mundo em que vive e transformar a realidade a sua volta. 

Sendo assim, considerando a teoria de Bakhtin, pretendemos, nesse artigo, estabelecer 

uma relação entre a linguagem e a educação ambiental. Para o linguista o ser humano é um 

ser histórico e social, que se constitui como indivíduo através das relações mediadas pela 

linguagem. Toda a atividade humana apresenta-se através de enunciados, estes, por sua vez, 

impregnados de valor e significado. E é através desta relação dialógica que vamos 

construindo a realidade. 

Sob esta perpectiva, acreditamos que a linguagem pode desempenhar um papel 

primordial em relação a constituição do discurso ambiental, especialmente, no sentido de 

estimular e contribuir para o fortalecimento da educação ambiental transformadora.  

A linguagem pode, assim, ser um instrumento utilizado a favor da sociedade que 

pretendemos construir. Durante muito tempo ela tem sido trabalhada, pensada  e estimulada 

como ferramenta em prol do crescimento e o desenvolvimento econômico. Mas, diante da 

realidade que se apresenta, de uma sociedade em desequilibrio, com muitas desigualdades, 

injustiças sociais e degradação ambiental, a linguagem deve desempenhar um novo papel, 

deve ser repensada enquanto ferramenta de constituição de sujeitos mais responsáveis e 

comprometidos e enquanto veículo transmissor de novos valores que venham a contribuir 

com a estruturação de um modelo de sociedade sustetável. 

 

A LINGUAGEM EM BAKHTIN 

 

A linguagem é um dos principais instrumentos de interação humana. Através dela é 

possível a comunicação entre pessoas, povos, comunidades e, consequentemente, a evolução 

da sociedade e o caminhar da humanidade no sentido do progresso. 

Atualmente é possível conceber que a linguagem é exercida de muitas formas, quase 

tudo que vemos, ouvimos, sentimos, percebemos, se dá por meio da linguagem, seja ela 

falada, escrita, transmitida através de gestos, ou comportamentos. Ou seja, estamos 

constantemente sendo influenciados pelo meio e, de certa foma, influenciando os demais com 

o que transmitimos. 

É o grupo cultural onde o sujeito se desenvolve que irá subsidiar-lhe as formas de 

perceber o mundo real, tudo mediado pela linguagem e, considerando que a linguagem não é 
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um meio neutro de comunicação, pois vem carregada de valores e ideologias, ela será um dos 

principais intrumentos de formação dos sujeitos. (DIAS, 2014) 

Os estímulos que os indivíduos recebem através da comunicação com os demais, a 

forma como ele entende, compreende, absorve e logo após externaliza, passa a se dar através 

de relações dialógicas coordenadas pela linguagem. Todo esse processo se dá através de uma 

construção linguística que vai passando de geração para geração e vai construindo o modelo 

de sociedade que vivemos atualmente. Neste sentido, Bagno (2002, p. 123) complementa 

“Mas os professores sabem que os alunos não recebem passivamente o conhecimento 

transmitido: eles ativamente o transformam e criam suas próprias relações com o que já 

sabem.” 

Por isso, aspectos da linguagem estão intimamente relacionados à educação. Nos 

processos educativos, mais ainda, a linguagem desempenha um papel de destaque, podendo 

ser abordada sob vários vieses e perspectivas.  

Sendo assim, linguagem, educação e sociedade estão profundamente relacionados.  

Sob esta perspectiva, a linguagem não diz respeito apenas à alfabetização, ao letramento, ao 

saber ler e escrever. Para que ela cumpra o seu papel na sociedade, é preciso que haja a 

compreensão. O sujeito, enquanto receptor, também deve saber o que fazer e de que forma 

usar o que está sendo recebido e, para isso, deve saber relacionar com o seu conhecimento 

prévio, trazido e acumulado de outras fontes, que não são apenas a escola e a educação 

formal. 

A dinâmica de comunicação intermediada pela linguagem é um processo riquíssimo de 

apropriação dos mais diversos tipos de conhecimentos, de reconhecimento de outras culturas, 

da diversidade que ora se apresenta e do uso de novas tecnologias que vêm para somar, 

agregar e colaborar nestes processos. Isso reflete mudanças profundas no processo de 

conhecimento. 

Para corroborar, Bagno (2002, p. 157) 

Os sistemas educacionais do Ocidente moderno cada vez mais se defrontam 

com a diversidade linguística e cultural. Se tal diversidade for percebida 

como um problema, então essa percepção mesma se torna parte do problema. 

Se for percebida como um recurso da competência dos alunos, então ela se 

torna uma oportunidade. 
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O linguista russo Mikhail Bakhtin contribuiu significativamente na área da linguística 

e da filosofia da linguagem com sua obra desenvolvida entre 1920 e 1970 e traduzida pela 

primeira vez no Brasil em 1979.  

Para Bakhtin, a linguagem desempenha um importante papel no processo de 

socialização do sujeito. O domínio da língua tem relação próxima com a possibilidade de 

plena participação social, a forma como o homem se comunica e dialóga, vai determinar a 

construção de novos saberes que irão, por sua vez, aperfeiçoar a ação humana. É portanto, 

através dela que o homem vai se constituindo um ser histórico e social. 

Segundo Bakhtin, todo o agir humano, em todas as esferas, utiliza a linguagem, e esta 

se efetiva através de enunciados. Os enunciados são produzidos em determinado tempo e 

local, emitido por um sujeito histórico e recepcionado por outro. 

 Sobre os enunciados, destaca Dias (2014, p. 5) 

O que se repete é a palavra e esta pertence ao plano abstrato da língua. Mas a 

verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, mas 

fundamentalmente pelo fenômeno social da interação verbal que se efetiva 

através da enunciação ou das enunciações. A língua, portanto, para Bakhtin, 

não é uma atividade individual, mas sim um legado histórico-cultural da 

humanidade. A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no 

psiquismo individual dos falantes. Destaca, então, que a interação verbal 

constitui a realidade fundamental da língua, sendo o diálogo uma das mais 

importantes formas de interação verbal. 

Reiteramos, assim, que não há enunciados neutros, cada um deles surge em um 

contexto socio-histórico-cultural e vem carregado de valores e significados, de modo que, 

através dele, o sujeito exerce uma posição de responsabilidade sobre o que está enunciando.   

Nesse sentido, conclui Dias (2014, p. 9/10):  

Então para Bakhtin, compreender não é um ato passivo, ou seja, um simples 

reconhecimento, é uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição, 

um modo de o sujeito se situar no lugar do qual participa, um modo de estar 

com os outros, de estabelecer o seu lugar na sociedade. 

 Portanto, é através da linguagem, das interações diaológicas, que os individuos 

constituem-se e passam a ter possibilidade de contribuir socialmente, enquanto sujeitos 

históricos. E é na escola que deve ter início este processo. A educação deve fomentar a 
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interação, o diálogo e o desenvolvimento das capacidades discursivas, preparando os sujeitos 

para se inserirem na sociedade contemporânea, tão plural, complexa e que clama pela 

participação de sujeitos mais comprometidos com a cooperação social.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LINGUAGEM 

 

A formação do sujeito pela linguagem vai ao encontro com a concepção de Educação 

Ambiental transformadora, que segundo Loureiro (2003, p. 44) busca “compreender e teorizar 

na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que constituímos e 

pela qual somos constituídos.” Para o autor o importante, neste momento, é “traformar pela 

capacidade consciente”, relacionando teoria e prática, revolucionando a subjetividade das 

pessoas.  

A discussão sobre educação ambiental emerge de uma realidade nada agradável e que 

está se acentuando cada vez mais em nosso mundo. A busca incessante pelo crescimento 

econômico e o consequente descaso com a questão ambiental, fazem com que princípios 

essenciais de sustentabilidade sejam deixados de lado. Neste contexto, grupos preocupados 

com o meio ambiente iniciam uma discussão comprometida a respeito deste problema. 

Segundo Lima (2011, p. 19): 

A educação ambiental é um campo de atividade e de saber constituído, 

mundial e nacionalmente, nas últimas décadas do século XX, com o objetivo 

de responder a um conjunto de problemas manifestos nas relações que 

envolviam a sociedade, a educação e o meio ambiente. Seu rápido 

crescimento e institucionalização desencadearam uma multiplicidade de 

ações, debates e reflexões interessados em compreender os significados, as 

especificidades e o potencial desse novo campo social. 

Leff (2010, p. 218) entende que “a crise ambiental constitui um chamado à 

reconstrução social do mundo: a aprender a complexidade ambiental.” E é neste campo que a 

Educação Ambiental desempenha primordialmente o seu papel na sociedade. A problemática 

ambiental chama, pois, a atenção para a necessidade de desencadeamento de um processo de 

aproximação dos saberes de várias disiciplinas em prol da construção de um saber ambiental 

emergente que é resultado da interação entre fenômenos de ordem natural e social, para o 

desenvolvimento de uma racionalidade orientada pelos princípios da sustentabilidade.  

Historicamente, entendemos que as ferramentas e estratégias utilizadas ao longo dos 

anos para o desenvolvimento da sociedade, privilegiam o econômico em detrimento do 
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ambiental. Na atividade econômica são realizados abusos que comprometem a qualidade de 

vida no Planeta. Por exemplo, o uso abusivo dos recursos naturais não renováveis têm 

ameaçado o meio ambiente. Uma vez que este não pode ser mais concebido como uma fonte 

inesgotável de recurso, fez-se e se faz necessário debater e repensar um novo paradigma de 

desenvolvimento para a sociedade. Conforme Becker (1997, p.159): 

É preciso repensar a organização econômica da sociedade, o uso qualitativo 

e quantitativo que ela faz de seus recursos naturais e as consequências das 

ações dos agentes econômicos. Esse repensar implica estudos ambientais e 

econômicos, bem como as suas interrelações e a sua interdependência. São 

eles que poderão dar apoio às reflexões e síntese desse tema buscando 

soluções para o momento/período [...] 

O fenômeno de degradação do meio ambiente tem sido resultado do uso inadequado e 

irresponsável dos recursos naturais para atender a um modelo depredador de crescimento, que 

almeja potencializar os lucros, fazendo recair os custos sobre a sociedade e seus ecossistemas. 

Esta racionalidade econômica dominante, frente ao contexto de crise ambiental, 

precisa ser repensada, reformulada e reestruturada. Neste aspecto, não é possível restringir o 

debate à problemática ambiental e ecológica, sendo necessário compreendê-lo enquanto 

transformação do saber, enquanto necessidade de rompimento com os paradigmas do 

conhecimento e internalização de um saber ambiental de caráter inter-disciplinar, que 

determinará o surgimento de uma racionalidade produtiva alternativa.  

Nesse sentido, corrobora Leff (2010, p. 137): 

A questão ambiental emerge de uma problemática econômica, social, 

política, ecológica, como uma nova visão de mundo, propondo uma 

verdadeira revolução ideológica e cultural que problematiza toda uma 

constelação de paradigmas do conhecimento teórico e de saberes práticos. 

A poblemática ambiental é mais do que uma crise ecológica, está relacionada ao saber, 

ao conhecimento, ao sistema, às forças e ideologias que o sustentam. Em suma, está ligada à 

maneira com que a sociedade ocidental se estruturou, que reflete a dinâmica de dominação da 

natureza e economicização de tudo.  

Para que transformações ambientais futuramente ocorram é preciso refazer hoje  o 

discurso do desenvolvimento a qualquer preço, até então vigente, e repensar a transformação 

dos meios de apropriação da natureza, dos processos tecnológicos e das técnicas até então 

utilizadas. 
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Tendo em vista estas considerações, torna-se cada vez mais claro a importância da 

transversalidade da educação ambiental na educação, cuja complexidade requer um trabalho 

interdisciplinar, considerada nas suas diversas dimensões, como: social, política, ética, 

pedagógica, cultural, além de se conjugar com a teoria e a prática de diversos atores, grupos e 

instituições sociais. Nesse ponto vemos que a educação ambiental pode estar inserida em 

todos os espaços formais e informais da sociedade, ressaltando que as instituições de ensino 

têm um papel importante na realização deste tema, por possibilitar a aprendizagem sobre o 

mundo sob o ponto de vista das distintas ciências, considerando o ensino interdisciplinar. 

Leff (2010) sustenta a emergência do saber ambiental fundado na racionalidade 

ambiental em contraponto a racionalidade captalista. Segundo o autor o saber ambiental está 

fundado em uma racionalidade téorica e substantiva que engloba valores de diversidade étnica 

e cultural, e privilegia o qualitativo em detrimento do quantitativo. Mas, para isso é necesária 

a desconstrução da racionalidade econômica dominante por meio da transformação de todo o 

aparato que a sustenta. Só assim será posssível a costrução da racionalidade social fundada 

nos princípios da gestão ambiental e da sustentabilidade. 

O saber ambiental, portanto, questiona a racionalidade dominante e propõe a 

necessidade de elaborar novos paradigmas do conhecimento, a fim de construir outra 

realidade social, mais sustentável, inclusiva e justa. Para tanto Leff (2010, p.110) sustenta que 

“a construção desta racionalidade ambiental aparece como um processo de produção teórica, 

desenvolvimento tecnológico, mudanças institucionais e transformação social”.  

Citamos, por concordar, a reflexão de Loureiro, Layrargues e Castro (2010, p.16), que 

vai ao encontro com o que foi colocado: 

[...] as relações sociais envolvem não só interação entre indivíduos, grupos 

ou classes, mas compreendem as relações desses com a natureza. Logo, 

pensar a transformação da natureza implica refletir a cerca da transformação 

do indivíduo, sendo esta mudança constituída em cada fase da existência 

social. O modo como nos inserimos em um ambiente é essencialmente um 

conjunto de relações sociais, portanto, uma alteração radical nestas relações 

depende de uma mudança estrutural da sociedade em questão.  

Para tanto, é primordial que este debate aconteça na escola e que estas instituições de 

ensino estejam preparadas para trabalhar este tema de acordo com a devida abordagem que a 

questão reclama e não de forma rasa e superficial como se tem visto serem trabalhados os 

temas relacionados ao meio ambiente. A  escola é um dos espaços privilegiados na formação 
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do cidadão, na forma como endossa Freire (2000, p. 67): “Se a educação sozinha não pode 

transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.” 

Neste sentido cabe colacionar a reflexão feita por Leff (200, p. 112):  

Mais ainda, o saber ambiental orienta-se numa perspectiva construtivista 

para fundamentar, analisar e promover os processos de transição que 

permitem viabilizar uma nova racionalidade social, que incorpore as 

condições ecológicas e sociais de um desenvolvimento equitativo, 

sustentável e duradouro. 

Pela perspectiva de Bakhtin, a linguagem pode ser um importante instrumento de 

difusão e fortalecimento da educação ambiental que buscamos. Já que o sujeito Bakhtinano é 

um ser social, histórico e ideológico.  

O trecho trazido por Pires (2011, p. 98) corrobora: 

Igualmente, Bakhtin assumiu o caráter responsável, respopnsivo, 

compreensivo e ativo da vida humana. Para o pensador russo, ‘viver 

siginifica ocupar uma posição de valores em cada um dos aspectos da 

vida’(BAKHTIN, 1979, p. 202). As ações que praticamos, baseadas nas 

avaliações sociais, são atos comprometidos com o grupo social. O caráter 

compreensivo, responsivo e ético da existência humana apela as pessoas a 

assumirem responsabilidades. É nesse sentido que o ser humano não tem 

escapatória: ‘não há álibi para a existência.’(BAKHTIN, 1919, 58). 

Neste aspecto, a linguagem ganha especial sentido quando pensamos no sujeito 

responsivo de que fala Bakhtin. Todos, enquanto sujeitos sociais, temos a responsabilidade de 

contribuir para um meio ambiente equilibrado e sustentável. E para isso é preciso que haja 

uma mudança, não só paradigmática, mas também de discurso, do que vem sendo pregado, 

difundido ao longo dos anos, e que vem sustentando o sistema até então vigente. 

No decorrer do tempo fomos reproduzindo o discurso capitalista, da sociedade do 

consumo. Muitas vezes, sem perceber, quase que de maneira automática, aborvemos o que 

nos é transmitido e acabamos enunciando falas, modelos, práticas, que não condizem com o 

modo de vida sustentável, pois só propagam a ideologia do capitalismo e da exclusão social. 

Ideologia esta que não se adequa mais a sociedade contemporânea, uma vez que não garante a 

continuidade das espécies e a manutenção dos ecossistemas.  

O homem, enquanto ser social, precisa estar ciente disso, precisa estar alerta aos 

problemas ambientais e assumir uma posição mais humanista, intervindo de fato no meio em 

que vive. Ele não se resume a si mesmo e aos seus interesses, mas constrói-se em relação com 
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o outro, e nesta relação dialógica é capaz de intervir e modificar o meio. Tal fenômeno só é 

posssível por meio da linguagem e assim como ela pode construir e contribuir, também pode 

gerar ruptura. Sendo assim,  a mudança e a inovação dependerão muito das pessoas 

envolvidas no processo, do seu envolvimento e do seu comprometimento com a transformção 

social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo pretendemos aproxinar a teoria de Bakhtin sobre a linguagem com a 

formação de um discurso para a educação ambiental tranformadora. Como vimos, sob esta 

perspectiva, o indivíduo enquanto ser histórico e social está constantemente em interação com 

os demais e com o meio, formando-se sujeito e transformando a realidade ao seu redor. Ao 

enunciar, está exercendo uma atividade responsiva e é preciso que, cada vez mais, esteja 

ciente do seu poder de contribuir para uma sociedade mais justa e solidária.  

Em relação a educação amiental, a linguagem ganha especial sentido no momento em 

que pode vir para contribuir e reforçar o discurso ambiental. Muitos aspectos sobre o uso da 

linguagem estão inseridos quando trazemos a tona a questão do meio ambiente e dependendo 

de como ela seja usada poderá ser instrumento de ruptura, exclusão, segregação e degradação, 

ou poderá ser utilizada em prol da cooperação, da solidariedade e da sustentabildade.  
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RESUMO: O Centro de Agroecologia é um espaço institucional onde se concretizam os resultados 

das pesquisas realizadas no Núcleo de Estudos Agrários e Culturais (ARCA/FURG) e a partir de 

experiências práticas adquiridas junto aos agricultores quanto a aplicação de técnicas agroecológicas 

de produção. Pretende-se inserir neste espaço uma discussão e disseminação da importância da 

alimentação saudável, respeitando o meio ambiente em todas as fases do processo produtivo e 

socializando o trabalho e o conhecimento. A ideia central é trazer para a Universidade, escolas e 

comunidade em geral que buscam conhecer práticas de produção alimentar baseadas nos princípios da 

agroecologia. Pretende-se com isso atingir o maior número possível de pessoas e agentes 

multiplicadores para o entendimento da importância de produzir e consumir alimentos saudáveis, com 

possibilidade de serem produzidos em pequenos espaços e com baixo custo. Os princípios de plantio 

neste espaço, sobretudo de hortaliças são baseados na não utilização de insumos químicos, utilizando-

se apenas do controle natural das plantas quando necessário. Por isso é fundamental discutir a questão 

socioambiental e construir um ambiente limpo, de convívio coletivo e com possibilidade de ser 

multiplicado para outros espaços. 

Palavras-Chave: produção alimentar, centro de agroecologia, educação ambiental 

 

INTRODUÇÃO  

 

Até meados do século XX, o Brasil era um país agrário, onde a maioria da população 
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vivia e desempenhava suas atividades no campo. No intuito de alcançar a modernidade e o 

desenvolvimento industrial, o país tomou medidas para atrair a população do campo para 

suprir a mão de obra demandada pela indústria tardia brasileira (OLIVEIRA, 1988). Para 

tanto, o Estado brasileiro adotou medidas para tirar o país de agrário - exportador de matérias 

primas para um possível produtor de bens de consumo industrializados e, posteriormente, 

bens duráveis. Mas para isso precisava de mão-de-obra na cidade e aumento na produção de 

alimentos (RANGEL, 2000). Os principais marcos da mudança de paradigma na primeira 

metade do século XX são o projeto urbano industrial a partir de 1930, o modelo 

desenvolvimentista de 1950 e a revolução (golpe militar) de 1964. No bojo destas medidas 

estava a modernização do campo, com medidas voltadas ao aumento da produtividade com 

elevação da base técnica, a produção em escala de produtos alimentícios padronizados 

visando a industrialização dos mesmos.  

Para isso foram tomadas medidas como a substituição da força de trabalho braçal e 

animal pela mecanização, o controle de pragas e doenças tanto em plantas como em animais 

através de processos químicos, adoção do uso de sementes melhoradas e geneticamente 

modificadas, adoção do uso massivo de adubos químicos e corretivos a fim de extrair toda os 

nutrientes do solo. Enfim era um conjunto de transformação tecnológica, econômica, jurídica 

e também política (RANGEL, 2000), com repercussões sociais e ambientais sentidas a curto 

prazo. 

 As máquinas, os implementos agrícolas, as sementes melhoradas, o adubo e o 

corretivo, os defensivos agrícolas exigiam não só o investimento de capital, mas também a 

mudança do saber fazer do homem do campo. A quimificação e mecanização demandavam 

um saber técnico e científico até então dispensável. (SANTOS e SILVEIRA, 2004). Graziano 

(2002) aponta que é a partir de 1970, que efetivamente aconteceram tais mudanças na base 

técnica do campo. A agricultura “moderna” capitalista chegou a diversas partes, com a cultura 

de soja, cana e com a pecuária de corte. A aquisição de maquinas e de pacotes tecnológicos foi 

promovida e financiada pelo Estado brasileiro, com a contribuição de investimentos e 

empréstimos bancários. O que foi planejado começou a surtir efeito, havendo aumento na 

produção, na produtividade e padronizando alguns alimentos (commodities). (FONTOURA, 

2004). Tudo isso combinado com o “avanço da ciência” e da tecnologia, das ciências da terra 

e da engenharia genética, as diversas partes do território puderam receber [...] os vetores da 

modernidade (SANTOS, e SILVEIRA, 2004, p. 105).  

Contudo as formas como se deu este processo foi de exclusão dos pequenos 
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agricultores, posseiros, meeiros, indígenas e demais trabalhadores que sobreviviam do 

trabalho na terra. (GRAZIANO DA SILVA, 1981). Segundo Rangel (2000) a proposta era 

concentrar e especializar a produção, reordenar o processo produtivo e, por isso, o destino de 

muitos deveria ser o abandono do campo para virar mão-de-obra na indústria urbana. A 

profundidade de tais medidas foi sentida pela população agrária brasileira. Este processo foi 

parcial, já que não atingiu em sua plenitude todas as regiões do país (GRAZIANO DA 

SIALVA, 1981). Estes locais permaneceram com as mesmas condições anteriores, não 

contempladas com a tecnologia, mas competindo com ela. Surge então um novo arranjo 

espacial. As novas formas e funções configuram uma nova paisagem. As formas antigas 

cumprem novas funções e as funções antigas são contempladas nas novas formas. (SANTOS, 

e SILVEIRA, 1996).  

A estrutura não é mais homogênea, surgem conflitos de uso da terra. A nova ordem 

supera a velha, suplanta-a e só lhe resta completar aquilo que não interessa àquela. 

(OLIVEIRA, 1988). É nestes lugares e em pequenas propriedades que são produzidos a maior 

parte dos alimentos consumidos no país.  

A agricultura familiar e responsável por grande parte da produção de gêneros 

alimentícios de consumo interno, bem como foi responsável pelo desenvolvimento 

socioeconômico em outros países (OLIVEIRA, 1991, 1999; ABRAMOVAY 1994, 1998). 

Dessa forma, o desenvolvimento desigual e combinado, promovido pelo Estado brasileiro 

gera a abertura do campo ao capital, bem como financia o agronegócio, mas também tem 

destinado uma pequena parcela para investimentos na agricultura familiar. A partir de então a 

velha ordem de proprietários de terras aliado ao setor urbano industrial irão formar a parte da 

agricultura comercial (agronegócio). É esta produção de mercadorias que irá configurar um 

novo arranjo espacial. De um lado as formas homogêneas de paisagem latifundiária e 

monocultora, produtora de commodities e, de outro, a agricultura familiar que produz o 

alimento que sustenta o país. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ALIMENTAÇÃO 

 

Desde a metade do século XX, o mundo assiste o direcionamento das tecnologias com 

base na utilização desenfreada de insumos químicos que reflete em sérias consequências 

primeiramente às populações rurais e posteriormente para as cidades. Este projeto, de escala 

global, foi abarcado pelo governo brasileiro que passou adotar este modelo como forma de 
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desenvolvimento econômico do país. A imediata consequência para a produção agrícola, além 

da problemática social, foi o direcionamento dos investimentos em monoculturas a fim de 

proporcionar a utilização das maquinas disponibilizadas pelas indústrias. A partir daí, tem-se 

um processo contínuo de contaminação do solo, das águas e de toda a cadeia biológica. Em 

termos humanos, ocorreu primeiramente a expulsão dos camponeses e produtores tradicionais 

do campo para as cidades. Posteriormente toda a população brasileira é atingida pelo consumo 

de alimentos contaminados e geneticamente modificados.   

A aplicação dos agrotóxicos e fertilizantes vem sendo questionada tanto do ponto de 

vista ambiental como social. Do ponto de vista ambiental, os agroquímicos têm uma 

participação bastante relevante na poluição do solo e dos recursos hídricos. O uso de 

agrotóxicos e fertilizantes já é a segunda causa de contaminação da água no país, perdendo 

apenas para o despejo de esgoto doméstico e industrial. Uma pesquisa do IBGE (2006) mostra 

que do total de 5.281 municípios que têm atividade agrícola, 1.134 (21,5%) informaram ter o 

solo contaminado por agrotóxicos e fertilizantes. Assim, os problemas com as contaminações 

por agrotóxicos atingem não somente o meio rural, mas indiretamente toda a população, que 

usufrui dos recursos, sobretudo os relacionados à alimentação. 

Nesse contexto, surgem alguns movimentos contra hegemônicos que visam contestar e 

propor uma produção que considere a recuperação e os ciclos naturais. Esta é uma resposta a 

esses impactos – sociais e ambientais - que foram surgindo ou se fortalecendo em vários 

movimentos no mundo inteiro, que se voltaram para práticas agrícolas baseadas na harmonia 

com a natureza e que defendem alternativas ao modelo convencional de produção 

industrializada dos alimentos. 

Estes tipos de produção são tidos como sustentáveis, quando pretendem entrar em 

equilíbrio com os ciclos naturais, não degradam o ambiente, são viáveis do ponto de vista 

socioeconômico. Desta forma, a agroecologia une práticas tradicionais, o conhecimento 

científico e a criatividade vinda da observação da natureza com o objetivo de produzir 

alimentos respeitando e aproveitando os ambientes e os ciclos naturais. Assim, a agricultura 

está sempre se adaptando a novas realidades através da experimentação, buscando uma 

relação equilibrada com os ecossistemas, a sustentabilidade econômica, ecológica e social. 

Dentro deste contexto, o recorte desta proposta está vinculado a produção alimentar ao 

alcance de todos, enfatizando a sua qualidade. 

O ato de comer é diferente de alimentar-se e simplesmente ingerir algum tipo de 

comida. Isso porque o alimentar-se engloba uma gama de cerimônias, cheiros, festejos, 
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sabores, enfim, prazeres, não necessariamente ligados ao que o alimento realmente contribui 

para que o corpo humano se mantenha sadio, mas de sensações que sentimos ao ingerir um 

alimento que consideramos belo, cheiroso, saboroso e, sobretudo saudável. Atualmente, 

assistimos a uma massificação dos alimentos e, ao mesmo tempo, uma extinção de seus 

particularismos regionais/locais, e a difusão em escalas transculturais de hábitos alimentares. 

O crescente consumo de alimentos industrializados que levam apenas alguns minutos para 

ficar prontos, podem até permitir o prazer de comê-los, mas nunca de nutrir o organismo 

humano. (POULAIN, 2006).  

A luta por uma alimentação adequada não é recente no Brasil. Josué de Castro já 

alertava para o problema na década de 1940, em sua obra “Geografia da Fome” (1946), mas 

até há pouco tempo não foi dada a devida atenção ao tema. Desde a década de 1940 existe 

uma preocupação no fornecimento de uma alimentação que atendesse os estudantes 

brasileiros. As medidas tomadas pelo nosso país para promover uma alimentação saudável nas 

escolas, abrange a questão da necessidade da alimentação ser adequada e saudável, no 

entanto, a evolução das leis para este fim ocorre de forma lenta e muitas vezes deficiente.  

A Lei n°11.947 de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar coloca que “entende-se por alimentação escolar todo o alimento oferecido 

no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo”. Das 

diretrizes definidas no Artigo 2º da mesma legislação destaca-se a relevância da alimentação 

saudável e adequada, devendo ela ser conforme os hábitos alimentares, cultura e tradição da 

localidade, determinando, a inclusão, no currículo escolar, de discussões sobre a educação 

alimentar e nutricional, a fim de promover, no ambiente escolar, práticas alimentares 

saudáveis.  

Desse modo, a temática da alimentação deve fazer parte do processo educativo como 

qualquer outra disciplina, como matemática ou ciências, fazendo-se necessário um processo 

permanente de informação e formação, não somente dos estudantes, mas de toda comunidade 

escolar acerca da alimentação de qualidade. Nesse sentido, o termo “merenda” vem sendo 

questionado por alguns especialistas, que afirmam que a palavra remete a um simples lanche e 

esse não é mais o tipo de refeição oferecido, ou que deveria ser, aos alunos das escolas 

públicas brasileiras. A palavra mais adequada seria alimentação escolar, termo também 

adotado no Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas 

Públicas, lançado pelo Governo Federal em 2012. Nesse sentido, o Centro de Agroecologia 



 

154 

 

pretende contribuir para a formação e continuidade de práticas que visem melhorar a 

qualidade alimentar através da produção e consumo de alimentos saudáveis.  

É dentro deste contexto que o objetivo central das pesquisas realizadas no Centro de 

Agroecologia é permitir a aprendizagem, tanto para o ensino básico quanto para o ensino de 

graduação, de conceitos e temas vinculados as Ciências Humanas, especialmente a Geografia, 

para entender o funcionamento de processos naturais e sociais e suas interações na escala do 

município. Propomos então uma ação-reflexão com base na concepção filosófica de alguns 

autores das ciências sociais/naturais, os quais enfatizam que a natureza é condição de vida do 

homem e este pertence àquela. Atrelado a este entendimento está implícito a produção das 

ideias, as quais diferem o homem das demais espécies, mas não são independentes da 

produção terrena dos homens. Ou seja, “a produção das ideias, representações, das 

consciências está a princípio diretamente entrelaçado com a atividade material dos homens, 

linguagem da vida real” (MARX e ENGELS, 2007, p. 18). Partindo de uma dialética com os 

pés no chão e com a concepção de que são as bases materiais da produção da existência que 

condicionam as manifestações no cotidiano. Portanto é a través do trabalho que os homens 

produzem seus meios de subsistência e sua própria história. Porém na condição de trabalho 

concreto, na atividade de produzir para viver, e não de trabalho abstrato, na forma de 

mercadoria que tem um valor de troca, que é uma condição da supressão da liberdade de 

acesso aos meios de produção e reprodução. Esta condição da privação dos meios essenciais 

para a sobrevivência criou uma outra necessidade, que a de vender a força de trabalho para 

obter o alimento básico para a sobrevivência. Dessa forma, a vida e a reprodução se 

condicionaram a um tipo especifico de produção, a produção capitalista de mercadorias, e é 

por isso que Marx e Engels sustentavam que “não é a consciência dos homens que determina 

sua existência, mas, pelo contrário, sua existência social que lhe determina a consciência”.  

Desse modo o conhecer o lugar e a mudanças possíveis para um ambiente sadio e de 

qualidade não devem partir apenas de conscientização, de um saber imposto, mas de uma 

construção e transformação da realidade. Esta concepção não vê a natureza como algo externo 

e hostil ao homem, ou como um lugar degradado, pelo contrário, a natureza do lugar é uma 

natureza humanizada e reflete o estágio de exploração da sociedade. Portanto as nossas 

atividades, embora incipientes refletem estas iniciativas. Somente se constrói consciência 

ecológica com mudanças de atitude e realidade vivida. 

 

METODOLOGIA  
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A primeira fase da pesquisa refere-se ao estudo e entendimento da temática referente 

produção agroecológica sobretudo de produtos olerícolas que tem possibilidades de serem 

produzidos em pequenos espaços. Os conhecimentos são aplicados no Centro de 

Agroecologia, onde se concentra a maior parte dos estudos e pesquisas realizadas sobre a 

temática, pelo Núcleo de Estudos Agrários e Culturais – ARCA/FURG. Após concretizar a 

atividade de implantação das bases para a produção (horta), pretende-se difundir e ampliar as 

experiências para escolas, instituições e comunidade em geral. Ainda pretende-se disseminar o 

conhecimento adquirido pelo grupo dentro de uma proposta de “aprender, fazer e ensinar” 

A metodologia consiste em realizar oficinas e minicursos com atividades teóricas e 

práticas realizadas no Centro de Agroecologia. Partimos da discussão de temas do cotidiano, 

mas sempre procurando respaldar nossa atuação nos referenciais teóricos e metodológicos 

científicos. O trabalho em forma de palestras, oficinas e minicursos, são concomitantes com 

as atividades práticas, efetivada na observação empírica, no caso a horta. À medida que as 

atividades vão sendo desenvolvidas é possível avaliar a viabilidade e continuidade do método 

utilizado ou a necessidade de ajustes ao plano inicial. 

Os assuntos abordados vão desde a leitura da realidade, princípios agroecológicos, 

tratamento de resíduos, compostagem, minhocário, utilização de formas alternativas de 

controle de insetos e de invasoras e conhecimento das propriedades físicas e químicas do solo, 

através da análise do mesmo, para definir o que produzir. É importante resgatar também os 

conhecimentos que a população possui sobre a temática, pois parcela dos moradores de áreas 

menos favorecidas da cidade, é oriunda do campo e traz consigo um conhecimento sobre o 

fazer na atividade produtiva. 

Também deve ser levado em consideração, as características da agricultura do lugar, os 

principais produtos da região e os que são habitualmente consumidos em âmbito local. A 

prioridade e concepção ética e filosófica são pelo desenvolvimento da agroecologia. 

Entendemos que esta é uma das formas ecologicamente corretas e de empoderamento 

socioeconômico por parte principalmente das classes de baixa renda, mas também na tentativa 

de propor uma alimentação mais saudável e viável utilizando-se de pequenos espaços.  

Para acontecer a viabilidade metodológica, os resultados da pesquisa devem ser 

percebidos na qualidade dos alimentos produzidos na horta e a assimilação destas técnicas 

produtivas pela comunidade envolvida. E para potencializar as atividades pretende-se 

trabalhar em grupos, com trocas de experiências sistemáticas, através de reuniões e jornadas 
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de estudos com a equipe participante do grupo de pesquisa. Sendo assim a dinâmica é: 

aprender-ensinar-reproduzir. O grupo envolvido com as atividades do Centro de Agroecologia 

farão acompanhamento sistemático para os que solicitarem assessoria quando da adoção 

destas práticas. 

Apesar de ser um projeto incipiente, a criação e operacionalização do Centro de 

Agroecologia começa a demostrar a viabilidade de adequar um espaço desta natureza à 

realidade local. Uma das meta é viabilizar a produção de alimentos, considerando as fortes 

restrições físico naturais, sobretudo pela necessidade de corrigir o solo sem usar 

agroquímicos, e sim alternativas naturais, como a adubação verde demonstrada na Figura  1. 

Outro desafio importante é a realização de uma produção alimentar em pequenos espaços, e 

com baixo custo de produção, viabilizando a adoção destas técnicas por populações e baixa 

renda  

 

 

Figura 5: – Preparação e semeadura de adubação verde no CA/FURG 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a construção e manutenção da horta como um laboratório de pesquisa e ensino, é 

preciso primeiramente a participação e o envolvimento da comunidade, seja no entendimento 

da proposta até a atividade prática de separação dos resíduos nas escolas, nas casas, para 

transformar em adubo, Nesse contexto, pretende-se incentivar um destino ambientalmente 

mais correto sobretudo para os resíduos orgânicos que representam uma parcela significativa 

do material direcionado para os aterros sanitários e que podem ser usados na adubação do 

solo. Também se pretende uma continuidade do trabalho, através do cuidado com as plantas e 

hortaliças e de novos multiplicadores dos princípios de produção orgânica. Espera-se que a 

proposta sirva para viabilizar a aplicação de políticas públicas no sentido de melhorar a 
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qualidade da alimentação e a popularização da ideia de consumir alimentos mais saudáveis.  

É relevante também considerar a possibilidade de trabalhar no caso das escolas, a 

interdisciplinaridade tomando como base as atividades da construção e operacionalização de 

hortas em bases agroecológicas nas escolas, fornecendo aos professores um novo recurso 

didático, utilizando princípios comuns e que podem ser exemplificados nas atividades de 

construção e cuidado das hortas. Assim, disciplinas de Geografia, História, Biologia, 

Química, Sociologia, Ciências, entre outras, que valorizam as relações sociais, econômicas, 

ambientais e relativas a melhoria da qualidade de vida por meio de uma alimentação mais 

saudável, podem se utilizar deste espaço. 

Uma das maiores contribuições deste projeto pode ser no sentido de mobilizar as 

comunidades, para produzir e inserir na dieta alimentar diária, alimentos de qualidade, de 

baixo custo e possível de se realizar em pequenos espaços. Esta ação é a concretização das 

pesquisas e estudos realizados no ARCA - Núcleo de Estudos Agrários e Culturais e no 

Centro de Agroecologia. Através da operacionalização do conhecimento científico busca-se o 

ensino/aprendizagem com alunos de escolas públicas de educação básica, onde os acadêmicos 

da Geografia da FURG aplicam seus métodos didáticos e conhecimentos técnicos para ensinar 

a agroecologia e operacionalizar nas hortas escolares ou domésticas. 

Também se salienta a presença de acadêmicos de Graduação em Geografia e áreas 

afins da FURG, tanto da Licenciatura como do Bacharelado e do mestrado, cuja área de 

interesse e pesquisa relaciona-se a Geografia Agrária e as temáticas estudadas no curso de 

graduação, se relacionam as suas pesquisas enquanto bolsistas e alunos voluntários. 
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RESUMO: O presente artigo é o resultado de uma dissertação de mestrado, a qual almejou 

compreender o movimento que levou as DCNEA a se objetivarem no processo formador dos 

pedagogos da FURG. O movimento de pesquisa perpassou as imbricações e a interdependências entre 

os setores administrativos, de planejamento, orientação e coordenação do Curso de Pedagogia da 

FURG, bem como o conteúdo dos documentos que representam o mesmo Curso. A pesquisa foi 

elaborada a partir referencial teórico e epistemológico da teoria marxista, de uma abordagem 

qualitativa, caracterizada como estudo de caso e desenvolvidas entrevistas semiestruturadas, utilizando 

como metodologia a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. O processo de pesquisa concluiu que o 

movimento efetivado pelas instâncias administrativas e coordenadoras do Curso de Pedagogia 

contribuiu para a objetivação das DCNEA no Curso de Pedagogia da FURG e nos documentos que o 

representam, a partir do ano de 2015, tendo em vista sua ultima reformulação. Assim, contribuindo 

para a presença da Educação Ambiental na Pedagogia, como conteúdo de uma disciplina, mesmo que 

essa não tenha sido considerada a forma mais adequada de atender as necessidades da Educação 

Ambiental na formação de professores, foi considerada a forma possível nessa conjuntura histórica. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. DCNEA. Pedagogia 
 

INTRODUÇÃO 

"Se não morre aquele que semeia uma árvore e nem morre aquele que 

escreve um livro, por mais razões não deve morrer quem educa, que semeia 

nas almas e escreve nos espíritos."  

Bertold Brecht 
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Introduzimos nosso artigo evidenciando o significado do trabalho de pesquisa no 

contexto da formação de professores, a partir do qual é possível abrirmos uma brecha no 

tumulto do cotidiano para refletirmos, indagarmos e compreendermos que interstícios 

configuram a formação de professores no país na atualidade. Profissão, essa, de latente 

significado na conjuntura social, a qual perpetua seu trabalho "semeando nas almas e 

escrevendo nos espíritos", conforme nos coloca o poeta Bertold Brech. 

Logo, refletimos sobre que perspectivas impulsionam a formação desses profissionais? 

Para tanto, nesse estudo, nos preocupamos em compreender como se efetivam as Políticas 

Públicas de Educação Ambiental para formação de professores no contexto da crise ambiental 

em que vivemos a qual estamos compreendendo como uma crise estrutural do capital 

(MÉSZÁROS, 2011). Caracterizada como uma crise do sistema capitalista em todos os 

sentidos, a qual se alastra por todos os setores sociais e afeta principalmente as bases da 

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

Sendo assim, nosso estudo intentou compreender como se deu a objetivação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental – enquanto Política Pública de 

Educação Ambiental para a formação de professores – na formação de pedagogos da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG.  

Dentro dos limites e possibilidades da pesquisa, buscamos a reconstituição histórica do 

fenômeno que nos propomos investigar.  Assim, partimos do contexto em que se constituem 

as Políticas Públicas de Educação no Brasil, perpassando o movimento de constituição das 

Políticas de Educação Ambiental até o momento de imbricação dessas no aparato legislativo 

da educação. Uma vez que compreendemos, nosso fenômeno de pesquisa, como o resultado 

de determinações históricas, isto é, entendemos a constituição das Políticas Públicas de 

Educação Ambiental para formação de professores como o resultado possível de certo 

movimento histórico.   

Nesse sentido, buscamos reconstituir o processo histórico do fenômeno, investigar sua 

origem e conhecer algumas de suas ligações com os outros aspectos da realidade. Isso nos 

permitiu compreender que somente no ano de 2012, se materializou no aparato jurídico-legal 

um documento que estabelece orientações pedagógicas claras para o processo dinâmico e 

permanente de efetivação da Educação Ambiental na formação de professores. 

Tal documento [a Resolução n
o 

2 de junho de 2012] estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA, as quais tem por objetivo 

desenvolver nos diferentes cursos de Ensino Superior a dimensão da Educação Ambiental, 
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tanto nos cursos de Pedagogia como nas diferentes licenciaturas. Dessa forma, 

compreendemos as DCNEA de suma importância no contexto das Políticas Públicas de 

Educação Ambiental para formação de professores. Assim se fez necessário configurá-la 

como centralidade de nosso fenômeno de pesquisa. 

Nos apropriarmos da conjuntura em que se constitui nosso fenômeno de pesquisa – no 

contexto das imbricações entre as Politicas Públicas de Educação e de Educação Ambiental 

para formação de professores no país, na Universidade Federal do Rio Grande, delimitado no 

Curso de Pedagogia – almejamos compreender que contradições existentes no movimento de 

objetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental na formação de 

Pedagogos da FURG.   

Dessa forma, para resolver nosso problema de pesquisa, almejamos: 1- interpretar e 

compreender quais contradições existem na objetivação das DCNEA no Curso de Pedagogia, 

que podem dificultar a presença da Educação Ambiental no Curso de Pedagogia; 2- analisar e 

interpretar os elementos presentes no conteúdo dos documentos que representam o Curso de 

Pedagogia da FURG, os quais podem estar dificultando a implementação das DCNEA no 

mesmo.  

Para que possamos, então, compreender o movimento das contradições desse 

fenômeno de pesquisa, o mais próximo possível de sua essência, buscamos referencial nas 

categorias do marxismo
80

, assim corroborando com a perspectiva teórica que desenvolvemos 

nesse estudo – a teoria marxista
81

.  

 

METODOLOGIA  

 

Para mantermos a coerência com a teoria que embasa nossa pesquisa e como forma de 

perseguirmos o movimento dialético das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental no processo formador de professores dessa Universidade, delimitado no caso da 

Licenciatura em Pedagogia, intentamos compreender como se objetiva a Educação Ambiental 

nessa formação de professores. Para tanto, estruturamos como questão de pesquisa, a 

pergunta: Que contradições existem no movimento de objetivação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental – DCNEA na formação de Pedagogos da FURG? 

                                                           
80

 �
 Compreendemos por categorias do marxismo, as categorias do Materialismo Histórico, do 

Materialismo Dialético e da Economia Política.  

81
 �

 O termo marxista equivale-se ao pensamento de diferentes autores que tem por base epistemológica a 

teoria desenvolvida por Karl Marx. 
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Tal questão de pesquisa tem relação com as hipóteses por nós levantadas, as quais se 

constituem, enquanto suspeitas acerca da formação de professores na FURG e, no particular, 

no caso do Curso de Pedagogia. 

Sendo assim, consideramos a existência de contradições no movimento de objetivação 

das DCNEA para formação de professores na FURG, o que pode vir a dificultar a presença da 

Educação Ambiental no Curso de Pedagogia. Compreendemos esse movimento no que 

dinamicamente perpassa as imbricações e a interdependência entre os setores administrativos, 

de planejamento, orientação e coordenação no que tange à Pró-reitora de Graduação, mais 

especificamente sua subdivisão competente à Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento da 

Graduação; o Instituto de Educação, unidade educacional responsável institucionalmente pela 

Pedagogia e a Coordenação do Curso de Pedagogia.  

Em consequência, ainda, tivemos como segunda hipótese de pesquisa o conteúdo dos 

documentos que representam o Curso de Pedagogia da FURG, como: o PPP, o QSL e a 

ementa das disciplinas – os quais são o resultado do trabalho dos setores acima citados, e 

podem estar desfavorecendo à efetivação da Política Pública que instituiu as DCNEA, assim 

possibilitando o impedimento do trabalho com a Educação Ambiental no processo formador 

desses professores. 

A partir, então, das suspeitas de pesquisa levantadas organizamos os seguintes 

objetivos específicos para nossa investigação: (1) interpretar e compreender quais 

contradições existem na objetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental no Curso de Pedagogia, que podem dificultar a presença da Educação Ambiental 

no Curso de Pedagogia; (2) analisar e interpretar os elementos presentes no conteúdo dos 

documentos que representam o Curso de Pedagogia da FURG, os quais podem estar 

dificultando a implementação das DCNEA no mesmo.  

Nesse sentido, a fim de esclarecermos acerca da constituição de nossa pesquisa, e 

acerca da teoria que nos subsidia para organizarmos as hipóteses e os objetivos citados, 

afirmamos nesse processo de investigação, o marxismo. Dessa forma, tivemos como premissa 

compreender o processo de conhecimento a partir da gênese do ser social, do ato que funda a 

sociabilidade – obviamente humana – para descobrir a origem, a natureza e a função social do 

fenômeno a ser conhecido. Assim, entendemos que o conhecimento tem sua origem e sua 

finalidade na ação do homem.  

Diante disso e a partir das contribuições de Tonet (2013), ponderamos que o processo 

do conhecer é um dos momentos da dinâmica de transformação da realidade, pois o 
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conhecimento é a mediação indispensável para a intervenção na realidade, bem como para 

autoconstituição do ser humano.  Esse movimento,  

[...] na perspectiva ontológica [...] é uma reconstrução teórica do objeto, isto 

é, uma tradução teórica do processo histórico-social que deu origem àquele 

especifico objeto e dos diversos elementos que o constituem (TONET, 2013, 

p. 107). 

Na linha do que concebe o autor acerca do conhecimento, enquanto processo 

ontológico, compreendemos que, para conhecermos a origem e a natureza do fenômeno da 

investigação, se fez necessário reconstituirmos seu processo histórico e suas múltiplas 

determinações e ligações com outros aspectos da realidade. Dessa mesma maneira, para 

desvelar o fenômeno de pesquisa, foi necessário reconhecer seu sujeito fundamental – as 

classes sociais – já que é o interesse de classe que permite ou não delimitarmos, com nível de 

profundidade, a forma e o conteúdo das relações analisadas. 

Sendo o interesse de classe o determinante do grau de profundidade do conhecimento 

do fenômeno investigado, é a postura política do pesquisador que determinará a apropriação 

do fenômeno em sua totalidade. Consideramos, então, condição primordial à elaboração do 

conhecimento sobre a realidade, o posicionamento político do pesquisador, o qual determina a 

quem e a que nível interessa conhecermos. Consequentemente, nesse estudo, assumimos a 

perspectiva da classe trabalhadora e tivemos como objetivo compreender o fenômeno o mais 

próximo possível de sua integralidade. 

  Para que fôssemos coerentes com nossa compreensão sobre o desenvolvimento do 

conhecimento – logo, com a teoria que embasa esse estudo – nos valemos da pesquisa 

qualitativa e do estudo de caso. Assim, consideramos, por intermédio de Triviños, que o 

estudo de caso "é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente [...] e está determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação em 

seu trabalho ao investigador (2012, p. 133- 134)". 

Compreendemos, paralelamente, a partir de Triviños (2012), o estudo de caso como 

uma possibilidade – no cerne da teoria que nos orienta – de conhecer nosso fenômeno através 

do desenvolvimento de suas relações e ligações. Isso possibilitou a esse movimento de 

pesquisa ampliar a complexidade da análise ao passo que desenvolvíamos o conhecimento e 

aprofundávamos as questões da investigação. 

Buscamos, ainda, compreender a dinâmica das contradições da pesquisa adotando a 

metodologia de entrevista semiestruturada, a qual constituiu nosso corpus de análise 
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juntamente com os documentos que representam o Curso de Pedagogia, da FURG.  

Posteriormente, como forma de compreensão e aprofundamento do corpus de análise, fizemos 

uso da metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). 

Para tanto, nossa investigação transcorreu pelas diferentes instâncias administrativas e 

coordenadoras da formação de professores na FURG até chegarmos na particularidade do 

Curso de Pedagogia. Portanto, nosso processo de pesquisa teve início na Pró-reitoria de 

Graduação (ProGRAD), mais especificamente na sua subdivisão Diretoria de Avaliação e 

Desenvolvimento da Graduação (DIADG), perpassando pelo Instituto de Educação (IE) e 

chegando na Coordenação do Curso de Pedagogia. No entanto, a dinâmica da investigação 

nos sugeriu a necessidade de alargamento do processo de pesquisa, nos conduzindo a 

investigação no âmbito de uma disciplina inédita na Pedagogia, no ano de 2015, a disciplina 

Educação, ambiente, culturas e diferenças.  

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os últimos apontamentos acerca de nosso processo de pesquisa, culminou com à 

necessidade de encerrarmos em um tempo presente nossas considerações sobre essa 

investigação, não pelo fato de concebermos tal discussão pronta e acabada. Pois, 

consideramos todos os fenômenos da realidade concreta como processos em permanente 

movimento de vir a ser (MARX, 2010), da mesma forma que compreendemos o fenômeno 

aqui estudado em constante processo de desenvolvimento, a posteriori de nossas análises e 

indagações sobre ele. 

Salientamos, ainda, que nossa análise sobre a objetivação (CHEPTLIN, 1982) das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental na formação de pedagogos da 

FURG se deu mediada pelas determinações de um espaço tempo, isto é, os resultados dessa 

pesquisa estão determinados pela conjuntura histórico-social em que nos inserimos nesse 

momento, pelo referencial teórico que lançamos mão para compreender e refletir o mundo e 

pelas limitações e possiblidades humanas que nos fazem mulheres e homens nesse contexto 

social.  

Desse modo, ao compreendermos a educação como um movimento de luta e 

resistência dos professores, indispensável para o alargamento das possibilidades de realizar a 

transformação necessária dentro e fora dos muros da escola (VEIGA, 1996), consideramos a 

Educação Ambiental como um dos instrumentos primordiais no currículo da formação de 
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professores, para que se efetive a transformação da atual sociedade regida pelo modo de 

produção capitalista. 

Para tanto, buscamos no aparato-jurídico, entre as imbricações das Políticas Públicas 

educacionais e das Políticas Públicas de Educação Ambiental, orientações nítidas acerca do 

trabalho com a Educação Ambiental para a formação de professores. Questão, essa, que só 

encontramos no ano de 2012, com a Resolução n
o 

2 de junho, a qual estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – as DCNEA.  

Consideramos, a partir de nossas análises, que tal documento legal, direciona o 

trabalho com a Educação Ambiental a favor de uma proposta de formação humana 

motivadora da reflexão crítica e do desenvolvimento da Educação Ambiental em projetos 

institucionais e pedagógicos para orientação de cursos de formação de professores em 

diferentes entes federados.  Destarte, afirma a necessidade da valoração das diferenças 

étnicas, culturais e a constituição da dimensão sensível do homem ao reconhecer-se como 

natureza simultaneamente ao reconhecendo-se como agente relacional à natureza que lhe é 

externa e, contribui para a promoção de valores que culminarão em relações mais solidárias 

entre a natureza e os homens, bem como entre os seres humanos. 

Igualmente, concebemos a relevância das DCNEA, tanto para promoção da Educação 

Ambiental na formação de professores, quanto no contexto da educação no geral, visto que o 

documento ressalta a necessidade da Educação Ambiental para o desenvolvimento de 

reflexões e discussões que englobem questões como justiça e injustiça ambiental, a dimensão 

política e ética e a atitude crítica em busca da transformação do atual modelo de 

desenvolvimento econômico-social.  

Compreendemos, a partir desse estudo, que as DCNEA materializam direcionamentos 

para o trabalho com a Educação Ambiental, esclarecendo "como" deve ser desenvolvida a 

Educação Ambiental na formação de professores. Assim, configura o trabalho com a 

Educação Ambiental a partir de uma concepção de mundo filosófica humanista e 

interpretativa; do caráter pedagógico político e diretivo; de conteúdos conceituais e atitudinais 

de diferentes campos do saber; de princípios metodológicos alicerçados na compreensão de 

totalidade; e de um ideal de instituição de ensino como lócus dialógico.  

Ainda, dispõem [as DCNEA] como objetivo norteador em todo seu corpo textual o 

ideal intencional de trabalho com a Educação Ambiental para o desenvolvimento de um 

projeto de sociedade contra-hegemônico (MARX e ENGELS, 2011). De modo que, preconiza 

na Educação Básica a característica de transversalidade da Educação Ambiental, devido à 
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necessidade de respeito à liberdade da comunidade escolar conforme as emergências do 

contexto em que se insere, no entanto no ensino superior – devido às urgências da formação 

de professores – autoriza o trabalho com a Educação Ambiental a partir da articulação com a 

transversalidade e com outras formas de inserção na organização curricular. 

Tendo vista nossas constatações sobre as Políticas Públicas de Educação Ambiental 

para formação de professores, buscamos compreender o movimento de objetivação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental no contexto da formação de 

pedagogos da universidade Federal do Rio Grande. 

Desse modo, evidenciamos que o movimento das DCNEA na Pedagogia, inicia sua 

dinâmica a partir da coerência estabelecida entre as diferentes instâncias administrativas e 

coordenadoras da organização curricular e da ação pedagógica do Curso, visto que todas elas 

têm como parâmetro os documentos base da FURG, como o PPI e o PDI, no qual é expresso a 

intencionalidade e o compromisso social dessa Universidade pública com a Educação 

Ambiental. 

Tais instâncias administrativas e coordenadoras da Pedagogia, compreendem o 

trabalho com a Educação Ambiental enquanto concepção, isto é, como princípio norteador da 

organização curricular da Pedagogia. Questão que estamos compreendendo como 

transversalidade, haja vista que é referenciada por nossos sujeitos de pesquisa, a partir da 

PNEA e das DCNEA, documentos os quais direcionam trabalho com a Educação Ambiental 

enquanto transversalidade curricular.    

No entanto, em alguns momentos, em que a Educação Ambiental é colocada enquanto 

concepção pelas entrevistadas, elas referem-se à concepção que os professores do Curso de 

Pedagogia devem ter sobre a temática para que seja possível desenvolvê-la em sua ação 

pedagógica.  

Sendo assim, refutamos nossa prévia constatação sobre o fenômeno de pesquisa, visto 

que foi efetiva a articulação entre os setores administrativos, de planejamento, orientação e 

coordenação no que tange à Pró-reitora de Graduação, mais especificamente sua subdivisão 

competente à Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação; o Instituto de 

Educação, unidade educacional responsável institucionalmente pela Pedagogia e a 

Coordenação do Curso de Pedagogia. O que propiciou a garantia da Educação Ambiental no 

currículo do Curso a partir do ano de 2015. 

Igualmente, a materialidade do Curso nos conduz a observar que as reformulações são 

frequentes e, geralmente, decorrem de forças legais, e não da influência dos limites e 
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possibilidades dos sujeitos que o constituem. Como é o caso do consistente grupo de 

professores pós-graduados em Educação Ambiental pertencente ao quadro de professores da 

Pedagogia.  

Assim, compreendemos que na última reformulação do Curso a articulação entre as 

instâncias administrativas e coordenadoras ocorreu para subsidiar a Coordenação da 

Pedagogia a objetivar tanto a Educação Ambiental, quanto outras temáticas no currículo. Essa 

reorganização curricular, visou atender as demandas legais atuais, as implementando no 

primeiro semestre do ano de 2015. 

O esforço coletivo tanto das instâncias administrativas e coordenadoras da Pedagogia, 

quanto do grupo de professores que se comprometeu com a reformulação do Curso para 2015, 

teve como um das suas intenções objetivar na materialidade concreta os direcionamentos 

instituídos pelas DCNEA – enquanto Política Pública que prima pela efetivação do trabalho 

com uma Educação Ambiental no currículo da formação de professores – o que resultou na 

disciplina Educação, ambiente, culturas e diferenças. 

Ponderamos, também, que os sujeitos dessa investigação consideraram que o trabalho 

com a Educação Ambiental como conteúdo de uma disciplina, não foi a forma mais adequada 

de configurar essa temática no currículo da Pedagogia. No entanto, essa foi a forma possível, 

hoje, de garantir espaço à Educação Ambiental. 

Diante disso, consideramos que o Curso de Pedagogia trabalha hoje com a Educação 

Ambiental como conteúdo de uma disciplina tendo como vir a ser a efetivação dessa temática 

enquanto perspectiva transversal desenvolvida em todo o currículo do Curso.  

Evidenciamos que, essa relação entre a necessidade destacada pelos sujeitos de 

pesquisa de trabalhar a Educação Ambiental enquanto transversalidade no currículo do Curso 

de Pedagogia e a organização de uma disciplina que tenha como conteúdo a Educação 

Ambiental é a contradição que dá movimento ao processo de objetivação das DCNEA. Para 

nós, tal movimento da Educação Ambiental no currículo da Pedagogia, hoje como conteúdo 

de uma disciplina, propicia a formação dos futuros professores que reunirão as condições 

necessárias para o trabalho com a Educação Ambiental como transversalidade na Educação 

Básica. Bem como, traz [o movimento da Educação Ambiental] a possibilidade do vir a ser 

uma concepção disseminada no curso de Pedagogia no geral. 

Simultaneamente, ao concebermos a atual proposta da Pedagogia como um vir a ser da 

Educação Ambiental no mesmo, nos dispomos a refletir se apenas tal disciplina é fundamento 

suficiente para instrumentalizar os futuros pedagogos ao trabalho com a Educação Ambiental. 
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Ponderação essa que tem como plano elementar um Curso de Pedagogia constituído por um 

quadro consistente de mestres e doutores em Educação Ambiental. Consideramos, essa 

interlocução como mais uma das contradições por nós encontradas na presente pesquisa. 

Ademais, compreendemos que a disciplina foi organizada com a intenção de garantir o 

trabalho com três eixos necessários no cerne da formação de professores na atualidade. São 

eles as questões concernentes às relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira e africana 

as quais são impugnadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, do ano de 

2006; às relações de inclusão no geral – as quais estão instituídas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão, de 2013, tratando da inclusão de 

indígenas, quilombolas, itinerantes, alunos com necessidades especiais, das escolas do campo, 

jovens e adultos, jovens e adultos apenados; e, às relações referentes à Educação Ambiental, 

de acordo com os direcionamentos das DCNEA, de 2012. 

Nesse sentido, consideramos que a organização da disciplina evidencia intenções 

pertinentes ao atual momento histórico, mesmo tendo a audácia de reunir conhecimentos de 

três eixos temáticos bastante densos, e que precisarão ser desenvolvidos em apenas um 

semestre de aula. Todavia, afirmamos a iniciativa da disciplina, da Pedagogia, como algo 

admirável, haja vista que garante, no currículo, espaço a três temáticas – de extremo 

significado para o desenvolvimento da função social do ser professor em seu lócus de 

trabalho, geralmente anunciadas como temas transversais, mas nem sempre efetivadas no 

currículo das licenciaturas. 

A Educação Ambiental presente na Pedagogia, a partir da reformulação do ano de 

2015, vai ao encontro da compreensão contida no documento que institui as DCNEA. 

Concebe a Educação Ambiental como possibilidade de desenvolver na formação de 

professores, a compreensão de ser-humano como sujeito da educação para promoção da 

formação humana ético-política, situada, histórico e culturalmente, em uma sociedade 

capitalista.  

Por conseguinte, refutamos nossa segunda hipótese de pesquisa, haja vista que o 

conteúdo dos documentos que representam o Curso de Pedagogia da FURG, como: o PPP, o 

QSL e a ementa das disciplinas – os quais são o resultado do trabalho dos setores 

administrativos e coordenadores já citados, favorecem à efetivação das DCNEA no currículo 

do Curso, bem como a presença da Educação Ambiental. 
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De mesma forma, compreendemos que o Corpus de análise desse estudo, no geral, 

trata de compreensões sobre a Educação Ambiental que se aproximam da concepção que 

discutimos desde o início dessa estudo. Educação Ambiental, como forma de compreensão da 

totalidade social, a favor do desenvolvimento da consciência humana sobre sua existência, em 

todas as suas relações, ligações e determinações (LUKÀCS, 2003), assim possibilitando à 

superação do atual modo de produção social e a transformação da sociabilidade humana. 

Em suma, compreendemos a partir de nosso processo de pesquisa que o movimento 

efetivado pelas instâncias administrativas e coordenadoras do Curso de Pedagogia contribuiu 

para a objetivação das DCNEA no mesmo e nos documentos que o representam, a partir do 

ano de 2015, tendo em vista sua ultima reformulação. Assim, tal movimento contribuiu para a 

presença da Educação Ambiental na Pedagogia, como conteúdo de uma disciplina, mesmo 

que essa não tenha sido considerada a forma mais adequada de atender as necessidades da 

Educação Ambiental na formação de professores, foi considerada a forma possível na atual 

conjuntura histórica. 

Nossa pesquisa, para tanto, tem como intuito contribuir para um momento de reflexão 

sobre a necessidade de trabalho com a Educação Ambiental no cerne do Curso de Pedagogia. 

Destacando, o desenvolvimento do curso quanto ao trabalho com a temática e as contradições 

que ainda estão por ser superadas, para que a Educação Ambiental seja objetivada de forma 

transversal no Curso, conforme os direcionamentos das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental para formação de professores.   
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RESUMO: Trata-se de pesquisa de mestrado em andamento. Considerando que a ampliação do 

espaço público no Brasil é tida como condição para a democratização do Estado, fator que exige o 

incentivo à criação de espaços de participação social, indaga qual a efetividade desta premissa, do 

ponto de vista do seu acolhimento e operacionalidade, por parte do Órgão Gestor da Política Nacional 

de Educação Ambiental, mais especificamente no contexto das atribuições sob responsabilidade do 

Ministério da Educação a partir de um case, a estratégia da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente (CNIJMA). Estuda a questão à luz dos conceitos de Participação Social, Estado 

Democrático e Políticas Públicas em Educação Ambiental. Em termos metodológicos, o trabalho vem 

sendo desenvolvido como pesquisa qualitativa, concretizada pelo estudo de caso. Como o recorte 

epistemológico envolve o tema Participação Social, o modelo CLEAR foi tomado como recurso 

metodológico de articulação, pois é classicamente utilizado quando da análise da governança centrada 

no cidadão. Os resultados iniciais apontam a CNIJMA como uma ação efetiva que viabiliza a 

participação social diante dos contextos que se propõe e que, por decorrência, colabora no processo de 

democratização do Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Políticas Públicas; Participação Social; Conferência 

Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.  
 

 

SOBRE A TEMÁTICA 

 

A pesquisa em andamento pretende analisar o alcance e a efetividade da participação 

social enquanto premissa a ser acolhida pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental (OG/PNEA), responsável pela coordenação das políticas públicas de educação 

ambiental, a partir de um estudo de caso: a Conferência Nacional Infantojuvenil sobre o Meio 

Ambiente (CNIJMA). Neste sentido, é de fundamental importância considerar as seguintes 

dimensões conceituais: educação ambiental; políticas públicas (particularmente as de 

educação ambiental), e dentre estas a CNIJMA e participação social. 

A respeito da Educação Ambiental, pode-se dizer que surgiu no Brasil como política 
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pública no contexto da Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi em 

1977 com o advento da Lei nº 6.938/1981, que destacou o processo educativo como dinâmico, 

integrativo, permanente e transformador, considerando a possibilidade de todas as pessoas 

adquirirem os conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias 

para protegerem e melhorarem o meio ambiente de forma participativa.  

Alguns anos mais tarde, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu no inciso VI, § 1º, 

do artigo 225 a obrigatoriedade do Poder Público em “promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação [...]”, no intuito de 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida (BRASIL, 1988, art. 225, §1º, VI). 

A Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil (PNEA) instituída pela Lei nº 

9.795/1999, incumbiu ao Poder Público a competência de “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” (BRASIL, 1999, art.3º). 

Assim, entende-se por educação ambiental “os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999, art.1º). 

Por ser um processo de educação permanente, de intervenção político-pedagógica, 

destinada à transformação social, por meio da construção de novas relações entre homem e 

natureza, objetiva o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática socioambiental; o incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente e o fortalecimento 

da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da 

humanidade. 

Para Guimarães (2004), a educação ambiental deve contribuir para o exercício da 

cidadania, no sentido da transformação social. Além de aprofundar conhecimentos sobre as 

questões ambientais, deve criar espaços participativos e desenvolver valores éticos que 

recuperem a humanidade dos homens. “Não há educação sem participação política”. 

(Guimarães 2004 apud Garcia 1993, p.35) 

Nesta perspectiva, Leite e Ayla (2004, p.324) salientam que a participação e o acesso à 
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educação e informação ambiental são pressupostos indispensáveis ao exercício da cidadania 

ambiental. Ainda, para que a educação ambiental possa cumprir sua finalidade de conquistar 

uma sociedade sustentável, deve incentivar a participação social dos indivíduos tornando-os 

capazes de discutir e transformar as relações estabelecidas entre sociedade e natureza.  

É importante destacar que a educação ambiental no Brasil vem sendo concretizada em 

diferentes espaços por intermédio das políticas públicas, sejam no âmbito formal ou não-

formal, instituídas na área, que partindo, dentre outras, da premissa da participação, buscam 

alcançar a sustentabilidade socioambiental. Neste contexto, faz-se necessário tecer algumas 

considerações acerca das políticas públicas de educação ambiental no Brasil. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: UM 

CAMINHO DE EFETIVAÇÃO DO CAMPO 

 

No contexto desta investigação, considera-se políticas públicas como o conjunto de 

programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta ou indiretamente, com a 

participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 

cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou 

econômico. Igualmente, correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se 

afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos 

enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou 

imateriais. 

De acordo com Sorrentino (2005, p.286):  

Considerando a ética da sustentabilidade e os pressupostos da cidadania, a 

política pública pode ser entendida como um conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam a relação de poder e se destina à 

resolução pacífica de conflitos assim como à construção e aprimoramento do 

bem comum. Sua origem está nas demandas provenientes de diversos 

sistemas (mundial, nacional, estadual, municipal) e seus subsistemas 

políticos, sociais e econômicos onde as questões que afetam a sociedade se 

tornam públicas e formam correntes de opinião com pautas a serem 

debatidas em fóruns específicos. 

Tendo em vista que as políticas públicas surgem de diferentes demandas com a 

finalidade de atender as questões que afetam a sociedade, constata-se que as políticas públicas 

em educação ambiental no Brasil, em virtude do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), permitiram que a prática educativa deste campo até então difusa, passasse a ser 

institucionalizada. Nesta perspectiva, as políticas públicas na área representam a totalidade de 

ações, metas, planos, iniciativas, programas e projetos com o fim de concretizar a educação 
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ambiental em todos os níveis e modalidades do processo educativo. 

Segundo disposto no Decreto n° 4.281/2002, a responsabilidade pela coordenação 

destas políticas é do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, instância 

dirigida pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

As políticas públicas, tanto do MMA (responsável pelas ações de educação ambiental 

fora do espaço escolar), quanto do MEC (responsável pelas políticas voltadas para o espaço 

do ensino formal), buscam o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e 

melhoria socioambiental e assumem por diferentes arranjos e estratégias metodológicas as 

seguintes diretrizes: transversalidade e interdisciplinaridade; descentralização; 

sustentabilidade socioambiental; democracia e participação social; e aperfeiçoamento e 

fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros. 

É possível mencionar que no contexto das ações de políticas públicas desenvolvidas 

pelo Ministério do Meio Ambiente, diferentes iniciativas foram concebidas e executadas 

considerando a perspectiva da participação, entre as quais podemos citar as estratégias de 

formação de educadores ambientais populares via Coletivos Educadores, o Projeto Salas 

Verdes, o Programa Juventude e Meio Ambiente, o Programa de Educação Ambiental para a 

Agricultura Familiar, o Programa Municípios Educadores Sustentáveis, entre outras.  

No Ministério da Educação, da mesma forma, destacam-se entre as principais ações 

alicerçadas na participação, os Coletivos Jovens e a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente (CNIJMA). 

No âmbito da pesquisa proposta, está sendo analisada a estratégia da CNIJMA e a 

premissa participativa da participação, sob a perspectiva da universalização dos direitos e 

inclusão social, que juntamente com o controle social, destinam-se ao empoderamento dos 

grupos sociais para intervirem de modo qualificado nos processos socioambientais.  

 

A CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE – 

CNIJMA 

 

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é uma política 

pública de educação ambiental, criada no âmbito da Conferência Nacional do Meio Ambiente, 

como iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, representado 

pela Diretoria de Educação Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pela 

Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA) do Ministério da Educação (MEC). 
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Como estratégia pedagógica de educação difusa, se caracteriza pela mobilização e 

engajamento dos adolescentes e da comunidade escolar em debates sobre temas 

socioambientais contemporâneos, tendo como lócus as escolas que possuem pelo menos uma 

série dos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano), assim como as 

escolas de comunidades indígenas, quilombolas e de assentamento rural. 

É um instrumento voltado para o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e 

comunidades a partir de uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora e é 

um processo dinâmico de encontros e diálogos, para debater temas propostos, deliberar 

coletivamente e escolher os representantes que levarão as ideias consensuadas para as etapas 

sucessivas. 

A CNIJMA representa um marco na política de Educação Ambiental do país e vem 

sendo fomentada desde 2003. Até o presente momento, já foi realizada quatro edições nas 

quais envolveu aproximadamente 20 milhões de alunos em todo o território nacional, 

alcançando por volta de 30 mil escolas e abarcando grande parte dos municípios brasileiros. 

Dentre os objetivos, destaca-se o fortalecimento da educação ambiental nos sistemas 

de ensino, propiciando atitude responsável e comprometida da comunidade escolar com as 

questões socioambientais locais e globais, com ênfase na participação social e nos processos 

de melhoria da relação ensino-aprendizagem, em uma visão de educação para a diversidade, 

inclusiva e integral; promoção ampla do protagonismo infantojuvenil na escola e na 

comunidade do entorno e estimulo ao uso da educomunicação socioambiental por diferentes 

meios e linguagens.  

A Conferência se realiza em quatro etapas. A primeira etapa acontece na Escola e é 

obrigatória. É o momento em que estudantes, professores e demais interessados reúnem-se 

para dialogar sobre como transformar sua escola em um espaço educador sustentável, 

constituindo-se, assim, em um local privilegiado para aprofundar o debate sobre o tema da 

conferência em nível local. 

Neste momento, cada escola constrói ou fortalece a Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida na Escola - COM-VIDA,
84

 que deve organizar a conferência envolvendo a 
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comunidade com o tema proposto. A escola elabora um projeto de ação, de acordo com os 

conhecimentos adquiridos no cotidiano escolar e nos materiais encaminhados para o processo, 

a ser colocado em prática após o evento; cria um material de educomunicação para divulgar o 

projeto; elege um delegado ou delegada (e suplente); e compartilha o resultado do trabalho 

coletivo com outras escolas e com a comunidade. 

A segunda etapa é a regional, que é optativa. Nesta, as escolas se reúnem para 

apresentar e debater os projetos de ação escolhidos na etapa anterior e transformados em 

produtos de educomunicação. Caso o estado não realize a Conferência Municipal/ Regional, o 

Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ) junto com a Comissão Organizadora Estadual (COE) 

seleciona os projetos de ação para a etapa estadual. 

A próxima etapa, a estadual, é o encontro dos delegados e delegadas eleitos na 

conferência municipal/regional ou nas escolas escolhidas pela Comissão Organizadora 

Estadual e Coletivos Jovens. Os projetos de ação são apresentados e debatidos neste 

momento. Os delegados e delegadas presentes escolhem quatro projetos, um para cada 

subtema proposto, que considerarem mais relevantes, transformadores e que possam ser 

realizados.  Os delegados e delegadas, representantes das escolas, cujo projeto foi eleito 

devem acompanhá-los para a etapa nacional. Os demais delegados e delegadas são eleitos em 

plenário pelos próprios alunos participantes. 

A última etapa, a nacional, é o encontro de aproximadamente 700 delegados e 

delegadas, entre 11 e 14 anos, que já debateram o tema em suas escolas, nas Conferências 

Municipais e/ou Regionais e nas Conferências Estaduais. Na Conferência Nacional, esses 

jovens irão aprofundar a temática, socializar os projetos e participar de oficinas temáticas. O 

resultado final é a produção coletiva de uma Carta das Responsabilidades representando as 

ideias de todas as escolas e comunidades envolvidas, fornecendo subsídios para políticas 

públicas. 

Cabe salientar ainda que as conferências são importantes instrumentos de participação 

popular na construção, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, fazendo com que 

os participantes empreguem esforços cada vez maiores na construção de ações/soluções para 

as problemáticas socioambientais do país. Neste sentido, a participação social é uma forma de 

afirmação da democracia e as conferências, verdadeiros lugares de encontro entre sociedade e 

Estado. 

 

                                                                                                                                                                                     
escola; organizar a Conferência de Meio Ambiente na Escola e promover intercâmbios com outras comissões 

surgidas em escolas do município, região ou Estado. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Outra dimensão estruturante nesta proposta é o tema da participação social que será 

analisado no contexto da CNIJMA. Acerca da participação social, a concepção e a 

implementação deste mecanismo institucional reflete a busca pela operacionalização efetiva 

da democratização do Estado. Vale dizer que a qualidade da democracia pode ser medida pelo 

nível de participação política encontrada em cada sociedade, que permite ao cidadão comum 

inserir-se nos processos de formulação, decisão e implementação de políticas públicas. 

A partir da Carta Magna de 1988, os conselhos de direitos e políticas públicas 

começaram a se multiplicar no nível federal, estadual e municipal, com diferentes desenhos e 

trajetórias de funcionamento das políticas públicas. Desde 2003, os conselhos e as 

conferências nacionais
85

, foram ampliados rapidamente, implicando em novos desafios para a 

efetivação destes espaços (IPEA, 2010). 

Moroni (2009) entende os conselhos de políticas públicas e as conferências como 

espaços públicos institucionais de democratização e controle social, fundamentais e 

constitutivos de um sistema descentralizado e participativo, possuindo dimensão política, na 

representação de interesses, e pedagógica na formação da cidadania. 

A participação social pressupõe de um lado, a adoção de procedimentos capazes de 

obter conhecimentos, informações e envolvimento dos cidadãos no governo visando maior 

legitimidade e apoio nas decisões, e por outro, a qualidade democrática dos espaços 

participativos através do diálogo público pelos assuntos em que há interesse individual e 

coletivo e que poderiam passar despercebidos. 

Segundo Loureiro (2004, p. 71) participar trata-se de refere-se a um processo que gera 

a interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e do destino 

coletivo; é promover a cidadania, entendida como a relação do “sujeito histórico” oprimido; é 

o cerne do processo educativo, pois desenvolve a capacidade do individuo ser “senhor de si 
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que auxiliam o cidadão em suas relações com o governo. 
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mesmo”, sendo preciso, para isto, libertar-se de certos condicionamentos políticos e 

econômicos.  

A participação social é ingrediente essencial da democracia, quando estimula o 

exercício da cidadania, assim como é essencial na formulação de políticas públicas, na medida 

em que auxilia, não só na qualificação destes espaços, como também nas transformações do 

modo de criar e executar este fazer público. 

Por outro lado, é importante considerar que, ainda que sejam existentes e consolidados 

os mecanismos de participação social, não significa que a mesma seja ativa nem efetiva, já 

que, além das desigualdades socioeconômicas que podem gerar diferenças nas representações 

ocorridas nestes espaços, a participação pode não cumprir os objetivos a que se destina. 

Além do mais, as emergentes formas de participação digital, as mobilizações e 

manifestações da sociedade brasileira expressam a necessidade de ampliação e qualificação 

dos mecanismos já existentes, bem como a criação de novos processos e formas de 

participação resultando em participação de qualidade. Há também poucas evidências 

sugerindo que os resultados destas iniciativas têm impactado de fato as políticas públicas. 

Como então podemos avaliar a participação social nas políticas públicas de educação 

ambiental? 

 

DIAGNOSTICANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS: O MODELO CLEAR 

 

Para alcançar os objetivos desta investigação, em função do seu foco epistemológico 

que envolve o tema da participação social, é necessário a triangulação com outra estratégia 

metodológica recorrentemente utilizada em outros países quando se trata de analisar a 

governança centrada no cidadão: o modelo Clear.  

O modelo (ou ferramenta) Clear foi desenvolvido na Europa em virtude da existência 

de poucos diagnósticos disponíveis e pesquisas pouco esclarecedoras que demonstrassem o 

valor da participação do público ou do envolvimento comunitário. Tal modelo permite ajudar 

organizações públicas a entender melhor a participação, identificar os pontos fortes e 

problemas e considerar estratégias mais abrangentes para aperfeiçoar a participação pública. 

Segundo os pesquisadores Lawrence Pratchett e Gerry Stoker
86

, a participação é bem-

sucedida quando todo e qualquer cidadão: 
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 �
 Diagnosing and remedying the failings of oficial participation schemes: the CLEAR framework Social 

Policy and Society, 5, 2 pp.281 91; and, V. Lowndes, L. Prachett na G. Stoker (2006), Locality Matters: Makig 

Participation Count in Local Politics, London, IPPR. 
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 Pode fazer (Can do): Trata dos argumentos socioeconômicos tendo em vista 

que quando as pessoas possuem os recursos e as habilidades necessárias, elas são mais 

capazes de participar;  

 Gosta de fazer (Like to): O senso comunitário e o sentido de 

corresponsabilidade das pessoas encoraja-as a se envolverem reforçando a participação. Se 

sentir parte de algo favorece a vontade de se envolver (senso de proximidade ou partilhar um 

compromisso). Por outro lado, a ausência de identidade ou compromisso com a localidade 

pode conspirar contra a participação; 

 Tem os meios (Enabled to): Detém os meios que permitem sua participação. 

Neste item pode ser considerado ainda os grupos ou organizações que facilitam a participação 

(grupos ou redes) fornecendo reforço contínuo e feedback de que o envolvimento é relevante 

e a participação tem algum valor; 

 É convidado (Asked to): Diz respeito a mobilização por meio dos órgãos 

públicos e entidades. A participação depende muitas vezes da existência de abordagens e de 

como as pessoas são abordadas;  

 Obtém respostas (Responded to): Para participar as pessoas precisam acreditar 

que seu envolvimento faz uma diferença e pode trazer benefícios concretos. A necessidade de 

ser ouvido, ainda que não haja concordância. 

 

Esta experiência foi conduzida em vinte e três municípios, em cinco países da União 

Europeia durante a primavera de 2006 na Conferência do Conselho da Europa. O modelo não 

permitiu comparar localidades nem mesmo classificar os diferentes municípios. O processo 

facilitou a reflexão e a compreensão da participação para os usuários em potencial da 

ferramenta, sejam eles, servidores públicos, sejam cidadãos interessados em melhorar a sua 

localidade. 

Os cinco fatores não são hierárquicos nem sequenciais. A presença de um fator não é 

pré-condição para os outros, e a participação efetiva não depende necessariamente da 

presença de todos os componentes, embora num mundo ideal, eles estariam presentes. 

Tampouco o modelo confere um peso ou importância específica a um fator em particular. 

Pelo contrário, deve ajudar aqueles que realizam o diagnóstico na identificação e 

compreensão do equilíbrio de fatores que afetam a participação em suas localidades e oferecer 

uma oportunidade aos envolvidos no diagnóstico para refletir sobre os pontos fortes e lacunas 
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relativas da participação popular em suas localidades, e considerar estratégias para diminuir 

essas lacunas. O modo como as perguntas são elaboradas deve se adequar às necessidades 

locais, ao mesmo tempo em que permanecem fiéis aos principais temas que a ferramenta 

busca articular.  

Na medida em que este tipo de avaliação for incorporado às dinâmicas participativas 

das políticas públicas, criaria a possibilidade de mudanças no próprio fazer destas políticas 

abrindo espaço para que novos temas e novas prioridades aparecessem. Por outro lado, se faz 

necessário saber até que ponto são criadas estruturas e mecanismos adequados e capazes de 

absorver este potencial, e diante da nova configuração social, propiciar a democracia 

participativa. 

Na CNIJMA, este modelo pode identificar se de fato esta política pública de educação 

ambiental atingiu aos fins aos quais se destina e promoveu mudança nas relações escolares de 

ensino-aprendizagem e na comunidade escolar e do entorno, diante das questões 

socioambientais locais e globais que se apresentam diante de todos. Para tanto, a partir do 

mapeamento da conferência no país, serão entrevistados diferentes atores deste processo no 

intuito de responder até que ponto a conferência conseguiu resultar efetivamente em 

participação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo foi estruturado mais como apresentação de uma pesquisa em 

andamento, que estuda a premissa da participação social no âmbito de uma das estratégias de 

políticas públicas de educação ambiental, a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente, e que por esta circunstância, dispõe ainda de poucos indicadores que permitam 

apontar conclusões. A esse ponto chegaremos com a análise dos dados empíricos e aplicação 

do modelo Clear, como recurso metodológico, como explicado linhas atrás.  

Entretanto, a leitura de relatórios de execução das várias edições das Conferências, 

bem como o acesso a relatos de experiências de atores envolvidos nesses processos, como 

professores, gestores públicos de diferentes instâncias de governo, delegados e delegadas, nos 

permitem esboçar algumas impressões iniciais. As evidências apontam para a CNIJMA como 

uma estratégia de política pública de educação ambiental com o potencial de promover a 

transformação efetiva de crianças e jovens, na medida em que concebem e proporcionam 

experiências e vivências educativas capazes de fazer emergir o pensamento crítico e autoral 
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de alunos e alunas por meio da promoção do envolvimento e da participação ao longo de todo 

o processo da Conferência, considerando principalmente os pretextos e recursos pedagógicos 

que a concretizam, pautados no envolvimento, na opinião, na intervenção, na reflexão, na 

escolha, nos encaminhamentos, na participação que busca a construção de um projeto que 

represente o coletivo da escola e que, para chegar nesse nível, precisa ser discutido e 

pactuado. 

A concretização de cada etapa só se constitui, a rigor, pela participação efetiva, 

protagonizando o acolhimento da proposta pelos discentes, articulados e misturados com a 

comunidade escolar e com o entorno.  

Há relatos de delegados e delegadas envolvidos em diferentes edições da CNIJMA que 

apontam para uma inflexão nas suas trajetórias pessoais a partir da participação nesses 

processos de Conferência, tendo influenciado nas suas formações e mesmo nas opções e 

decisões de vida, nos caminhos que seguiram. 

Essas são evidências que se ressaltam sem necessidade de análise e rigor 

interpretativo, pois nos deparamos com registros e casos concretos. Entretanto, a pesquisa se 

propõe a ir além, buscando identificar o alcance, o impacto, a efetividade e a eficácia da 

participação social no contexto da CNIJMA. A construção desses indicadores nos permitirá 

avaliar em que medida uma das políticas de educação ambiental conseguiu acolher e 

promover a participação social, uma vez que esta premissa se constitui num dos fundamentos 

do Estado democrático e de afirmação de direitos que buscamos consolidar enquanto valor 

societário inalienável.  
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APONTAMENTOS DA ATUAÇÃO MINISTERIAL NO CASO DA 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM RIO GRANDE/RS 
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul através da Primeira Promotoria de Justiça Especializada em matéria ambiental no caso da 

poluição atmosférica no município do Rio Grande/RS. Foram trazidos dados selecionados que foram 

extraídos de uma pesquisa maior, levada a efeito a título de Trabalho de Conclusão de Curso no Curso 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. O escopo do presente escrito é justamente oferecer 

um panorama desta atuação ministerial na tutela da higidez atmosférica na esfera local, o que se fez, a 

um, através de breves considerações sobre o papel do Ministério Público na tutela do meio ambiente; a 

dois, situando-se a municipalidade na condição de comarca; a três, apresentando a atuação 

extrajudicial da Primeira Promotoria de Justiça Especializada. A metodologia adotada consistiu em 

revisão bibliográfica, coleta de dados no sítio virtual do órgão ministerial, mais especificamente na 

seção intitulada "Dados Abertos MPRS", bem como análise quantitativa e qualitativa destes.  
PALAVRAS-CHAVE: Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Justiça Ambiental. Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS). 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico pátrio prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental. Diferentemente dos textos constitucionais prévios, 

a Lei Maior promulgada em 1988 destinou ao meio ambiente um capítulo próprio. Na mesma 

senda, frise-se que o legislador disciplinou um dos conteúdos mais progressistas quando 

comparado a outros textos constitucionais, prevendo um conjunto articulado de comandos, 

obrigações e instrumentos a que tutelado e efetivado o referido direito fundamental. Houve, 

também, o estabelecimento de uma responsabilidade compartilhada entre o Poder Público e a 

coletividade a que preservado o meio ambiente. 

Nesta primeira categoria, na qualidade de órgão estatal fiscalizador, está o Ministério 

Público (MP), a quem o legislador atribuiu funções institucionais ‒ insculpidas nos artigos 

127 e seguintes da Carta Magna ‒ a defender o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Contudo, o cenário de progressiva degradação ambiental ‒ nomeadamente, da 

qualidade do ar atmosférico, que é o que interessa a esta pesquisa ‒ vem desafiando a 
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capacidade de salvaguarda ministerial, que se vê compelido a atuar nas frentes 

processual/judicial e extraprocessual/administrativa a que preservada a higidez ambiental para 

as presentes e futuras gerações.  

Diante desta conjuntura, mister se faz o estudo pormenorizado dos instrumentos 

passíveis de utilização pelo parquet que, segundo apontam a doutrina e as pesquisas 

acadêmicas, reveste-se de eficiência e eficácia na tutela do meio ambiente ‒ entendido como 

um direito metaindividual, na modalidade interesse difuso. Dentre estes mecanismos, optou-

se pela análise minudenciada do Termo de Ajustamento de Conduta, instrumento 

extraprocessual que pode figurar como alternativa prévia à invocação do Judiciário para 

dirimir os conflitos de interesse de caráter metaindividual.  

O presente escrito é parte de uma pesquisa desenvolvida a titulo de Trabalho de 

Conclusão de Curso no Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ao 

longo do ano de 2015. O artigo tem como objetivo oferecer um panorama da Comarca do Rio 

Grande, trazendo apontamentos a respeito da atuação do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul (MPRS) na seara extrajudicial, nomeadamente a ação da Primeira Promotoria 

de Justiça Especializada de Rio Grande, que é a encarregada da matéria ambiental.  

Os dados ora apresentados foram coletados no sítio virtual do órgão ministerial, mais 

especificamente na seção intitulada "Dados Abertos MPRS", em que há aplicativo que 

permite a interação do usuário com os dados catalogados no portal, sendo o período estudado 

o compreendido entre janeiro de 2011 a meados de 2015. A metodologia adotada consistiu em 

revisão bibliográfica, coleta de dados no referido sítio virtual do órgão ministerial, bem como 

análise quantitativa e qualitativa destes. Ademais, este escrito estruturou-se em três giros 

principais; primeiramente, fez-se um brevíssimo panorama do papel do MP na tutela dos 

direitos difusos, dentre os quais figura o meio ambiente; ao depois, situou-se a Comarca do 

Rio Grande, trazendo-se elementos para pensar a atuação extrajudicial da Promotoria e, em 

seguida, perquiriu-se o problema da poluição do ar em Rio Grande. 

 

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

 

Ao MP é atribuída a função constitucional de – conjuntamente com outros integrantes 

do Poder Público e a coletividade – zelar pelo meio ambiente saudável. Cediço que a Carta 

Magna de 1988 ampliou sobremodo as funções institucionais do parquet; neste sentido, calha 

trazer a definição disposta no caput do art. 127, verbis: "é instituição permanente, essencial à 
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função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".
88

  

Entre as suas funções institucionais, que se acham elencadas no art. 129 da Carta 

Magna, destaca-se o inciso III, no qual se tem que cabe ao órgão ministerial "promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". Assim, na qualidade de instituição estatal 

detentora de parcela da soberania do Estado, vê-se a existência de expressa previsão 

constitucional de sua legitimidade para agir quando ameaçados os bens supramencionados. 

Em outras palavras, o MP detém, pois, a atribuição constitucional de zelar pelo respeito aos 

direitos assegurados tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.  

A doutrina é contumaz em apontar que a nova configuração institucional do MP, o 

surgimento da ação civil pública e a elaboração de um conceito de direito de massa, 

transindividual, difuso ou coletivo em diversas áreas de interesse social, são todos fenômenos 

relacionados entre si e que se explicam pelas necessidades resultantes das transformações 

ocorridas no país.
89

 É neste exato sentido o entendimento de Geisa de Assis Rodrigues, que, 

dissertando sobre o Estado Democrático de Direito e o MP, assevera: 

Não se deve a uma mera casualidade o fato de o mesmo texto constitucional 

que implementou o Estado Democrático de Direito no Brasil ter sido 

responsável pela nova essência do Ministério Público. Na verdade, nos 

países que tiveram processos constituintes similares ao brasileiro também 

foram concebidas instituições destinadas primordialmente à defesa dos 

interesses da sociedade, especialmente em face de violações perpetradas pelo 
Poder Público, como o ombudsman ou o defensor do povo.

90
  

Daí que o "novo" MP que surge a partir de 1988 possui não só importantes garantias 

institucionais e pessoais, com possibilidade de atuação nas já tradicionais searas penal e cível, 

mas também lhe é viabilizada a atuação extrajudicial, e "com os poderes de investigação e de 

utilizar outras medidas extrajudiciais para a defesa do patrimônio público e social".
91

 Com 

efeito, o direito pátrio municiou o parquet de consideráveis instrumentos judiciais para levar a 

efeito a tutela dos direitos metaindividuais; nomeadamente, estes são a ação popular, a ação 

civil pública, a ação coletiva, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança 

coletivo e mandado de injunção coletivo. Por intermédio destes – ou na condição de autor, ou 
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como custus legis – poderá o MP agir para resguardar os interesses da coletividade. 

No pertinente à atuação extrajudicial, esta pode se dar através das audiências públicas, 

reuniões, procedimento administrativo preliminar, inquérito civil, procedimento investigatório 

criminal, recomendações e (o que interessou à pesquisa) termo de ajustamento de conduta. 

Nessa atuação, o MP toma conhecimento das demandas oriundas da sociedade, podendo 

instaurar de ofício procedimentos com natureza investigatória para a tutela dos direitos 

metaindividuais. Sobre a evolução da tutela de tais direitos, cabe mencionar que a Lei nº 

4.717/1965, Lei da Ação Popular, fora o primeiro diploma a tutelar um direito metaindividual – in 

casu, a defesa do erário. Houve, ao depois, sensível evolução legislativa, mormente com a 

edição das Leis n.º 6.938/1981, já referida no primeiro capítulo, e 7.347/1985, que disciplina a 

ação civil pública. A Lei n.º 7.347/1985 previu expressamente os interesses e direitos difusos 

e coletivos em seu art. 1º, IV, que dispunha ser a ação civil pública instrumento apto à defesa 

de qualquer outro direito difuso ou coletivo; no entanto, o Presidente da República vetou o 

inciso ao argumento de que não havia definição legal para tais interesses e direitos, de modo 

que enquanto pendente a delimitação, não haveria de ser viabilizada a defesa por intermédio 

de ação civil pública.
92

 

Considerando o veto, em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, 

foram definidos os direitos metaindividuais, categorizando-os em difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, o que acabou por acrescentar o antigo inciso IV do art. 1º da Lei da 

Ação Civil Pública Traz-se, pois, a previsão do art. 81 do diploma consumerista: 

Art. 81 Citações longas A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 

das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum.  

Com efeito, o meio ambiente é um direito evidentemente difuso, pois transcende a 

esfera do indivíduo. Dissertando a esse respeito, Marchesan, Steigleder e Cappelli conceituam 
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o interesse difuso da seguinte forma: 

O direito ao meio ambiente equilibrado, como bem jurídico autônomo, 

traduz verdadeiros interesses difusos, os quais são aqueles que, não tendo 

atingido o grau de agregação e organização necessária à sua afetação 

institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses 

já socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade 

civil como um todo (verbi gratia, o interesse à pureza do ar atmosférico), 

podendo, por vezes, concernir a certas coletividades de conteúdo numérico 

indefinido (verbi gratia, consumidores). Caracterizam-se: pela 

indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua intensa 

litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no tempo e 
no espaço.

93
  

Daí que existem, portanto, interesses difusos tão abrangentes que podem coincidir com 

o interesse público, porém, não se confundindo com este. A doutrina referencia três 

importantes características desta espécie de direito metainvidual, quais sejam, a um, a 

indivisibilidade do objeto; a dois, a situação de fato comum; a três, a indeterminabilidade dos 

titulares. 

A indivisibidade do bem jurídico ambiental, em outras palavras, significa que a sua 

fruição implica num necessário aproveitamento coletivo. Daí que qualquer sorte de benefício 

ou prejuízo no bem de natureza difusa impactará a todos. No atinente à situação de fato 

comum, de se apontar que os titulares do direito acham-se ligados por liame fático e não 

jurídico. A respeito da indeterminabilidade, calha destacar que os titulares do direito difuso 

são indeterminados e indetermináveis. Na mesma senda do já apontado, a pergunta sobre a 

titularidade do direito à higidez do ar atmosférico é facilmente respondida: todos. A criança, o 

idoso, o viajante, inclusive as futuras gerações, todos têm o mesmo direito a não respirar ar 

conspurcado em decorrência da atividade industrial; o texto constitucional é explícito em 

asseverar que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado". 

A indeterminabilidade é a característica mais expressiva do direito difuso; o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado não possui sujeitos ou titulares, ele é de cada um 

e, ao mesmo tempo, de todos. No magistério de Lúcia Valle Figueiredo, a característica do 

direito difuso é abrigar, pois, o interesse de todos, da coletividade, não obstante possa haver 

direito individual.
94

 É possível ir além, já que o prejuízo oriundo do dano ambiental atinge, 

pois, ao indivíduo e à coletividade e, mais, às gerações futuras. 

Isso não significa afirmar que, com determinada conduta, alguma pessoa em particular 
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não esteja sofrendo a ameaça ou o dano concretamente. Certamente se a pessoa "Y", morador 

das cercanias do Distrito Industrial de Rio Grande, teve seu quadro de asma agravado em 

decorrência direta da poluição, está sendo diretamente e individualmente lesado em sua saúde 

– e se se consegue individualizar a titularidade, é porque, in casu, se está falando em um 

direito individual homogêneo, e não mais em direitos difusos. 

 

SITUANDO A COMARCA DO RIO GRANDE/RS 

 

Visto o papel determinante que o MP desempenha na tutela dos interesses difusos, bem 

assim a sua conceituação, faz-se necessário, também na arrancada, situar o Município do Rio 

Grande no atinente à divisão por comarcas proposta pelo MPRS, haja vista que a 

compreensão deste estudo passa necessariamente pelo entendimento da sua atuação local. Os 

dados explorados para o entendimento da atuação ministerial foram extraídos da seção 

"Dados Abertos MPRS". De se dizer que, ainda que apresente os dados em uma interface 

amigável ao usuário, tal aplicativo carece de dados aprimorados, inexistindo estatística de 

produtividade e efetividade da atuação, especialmente a extrajudicial. Se por um lado vê-se 

claramente a atuação do MPRS em números, por outro há deficiência na apresentação da 

atuação qualitativamente. 

Na seção "Mapa das Regiões Administrativas", vê-se que o estado encontra-se 

dividido em 16 regiões administrativas. Rio Grande situa-se na região administrativa Sul, 

sendo o único Município integrante da Comarca de Rio Grande. Observa-se que houve a 

instauração de 69 expedientes relacionados à poluição atmosférica na região administrativa 

Sul nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 até meados de 2015, sendo que 08 destes referem-se 

à Comarca do Rio Grande. No atinente às demais Comarcas, observe-se os dados abaixo: 

 

Tabela 1: Expedientes relacionados à poluição atmosférica na região administrativa Sul 

instaurados de 2011 a meados de 2015 

Comarca Nº de expedientes 

instaurados 

Porcentagem 

Arroio Grande 8 11,6% 

Camaquã 10 14,5% 

Canguçu 2 3% 

Herval 0 0% 
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Jaguarão 3 4,3% 

Pedro Osório 0 0% 

Pelotas 22 32% 

Pinheiro Machado 0 0% 

Piratini 9 13% 

Rio Grande 8 11,6% 

Santa Vitória do Palmar 3 4,3% 

São José do Norte 1 1,4% 

São Lourenço do Sul 3 4,3% 

 TOTAL = 69 TOTAL = 100% 

Fonte: Seção "Atuação Região Administrativa" do MPRS  

 

Percebe-se que os números da Primeira Promotoria de Justiça Especializada de Rio 

Grande estariam aquém das demais Comarcas da região administrativa Sul. Nesse sentido, 

veja-se que Camaquã, por exemplo, Município muitíssimo menos industrializado que Rio 

Grande, conta com mais expedientes instaurados a respeito da poluição atmosférica. Há de se 

considerar, contudo, que a análise quantitativa não reflete o aspecto qualitativo dos 

expedientes levados a efeito. É que as variáveis disponibilizadas no aplicativo não comportam 

a complexidade das situações que existem na prática. À guisa de exemplo, de se mencionar 

que um expediente a tratar da poluição atmosférica produzida por pequeno empreendimento ‒ 

como uma padaria, oficina de pintura de carros, entre outros ‒ é considerado, 

quantitativamente, da mesma forma que um procedimento relacionado a um complexo 

industrial – o que reforça a crítica tecida ao início deste subcapítulo no atinente à qualidade da 

informação da seção "Dados Abertos MPRS". 

 

A ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

ESPECIALIZA DA COMARCA DO RIO GRANDE/RS 

 

A referida seção ainda permite, via aplicativo, verificar a atuação tanto judicial quanto 

extrajudicial (que é o que interessa a esta pesquisa particularmente) das comarcas, 

individualmente ou em gráfico comparativo, ao longo do tempo. Nesse sentido, verifica-se a 

disponibilização de dados particularizados da atuação das promotorias de justiça por área 

(Cível, Criminal, Defesa da Cidadania, Defesa Comunitária, Infância e Juventude e Eleitoral). 
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In casu, fala-se nos dados referentes à atuação da Primeira Promotoria de Justiça 

Especializada de Rio Grande, incumbida da salvaguarda do meio ambiente (Defesa 

Comunitária).
95

  

Por intermédio do uso dos filtros de Comarca e Grupo Assunto (Meio Ambiente), e, ao 

depois, filtro de assunto nas hipóteses de Defesa Comunitária, observou-se, por primeiro, que 

a atuação da Primeira Promotoria de Justiça Especializada de Rio Grande ao longo do marco 

temporal definido anteriormente deu-se da seguinte forma: 1) Outras hipóteses ambientais 

com 1.174 expedientes (77,80%); 2) Poluição Sonora com 259 (17,16%); 3) Fauna com 32 

(2,12%); 4) Resíduos Sólidos (urbanos, industriais, hospitalares) com 17 (1,13%); 5) Flora 

com 10 (0,66%); 6) Poluição Hídrica (efluentes domésticos, ...) com 8 (0,53%); 7) Poluição 

Atmosférica com 8 (0,53%); 8) Poluição Visual com 1 (0,07%). Tais dados podem ser 

observados no gráfico extraído do sítio virtual: 

 

 

Figura6: – Atuação da Primeira Promotoria de Justiça Especializada de Rio Grande 

    Fonte: "Atuação por Comarca" do MPRS 

 

Respeitante ao conjunto Atividade Extrajudicial, no atinente às entradas, nos Grupos 

de Procedimentos, aplicando os mesmos filtros de Comarca (Rio Grande) ‒ Assunto (Meio 

Ambiente) ‒ Assunto (Defesa Comunitária/Poluição Atmosférica), houve a entrada de 3 

Notícias de Fato (representando 37,50% das entradas) e 5 Investigatórios (representando 

62,50%), totalizando os 8 procedimentos. O tipo de procedimento instaurado pela Primeira 
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Promotoria de Justiça Especializada de Rio Grande foi: 4 Inquéritos Civis (50%), 3 

Atendimentos (37,50%) e 1 Procedimento Preparatório (12,50%). De se pontuar que são 

possíveis os seguintes procedimentos relativos à entrada: recebimentos diversos; inquéritos 

civis; atendimentos; procedimentos preparatórios; outros procedimentos investigatórios; 

procedimentos investigatórios criminais; notícia e sindicância. Os expedientes tiveram entrada 

somente nos anos de 2011 e 2013, não havendo ocorrências em outros anos:  

 

 

 

Figura 2: – Expedientes extrajudiciais de natureza ambiental: entrada por tipos de procedimentos 

e grupos de procedimentos 

Fonte:  Seção "Distribuição por Áreas de Atuação" do MPRS 

 

Sobre os movimentos, vê-se que, aplicados os mesmos filtros de Comarca (Rio 

Grande) ‒ Assunto (Meio Ambiente) ‒ Assunto (Defesa Comunitária/Poluição Atmosférica), e 

considerando ambos os grupos de "investigatórios" e "notícias de fato" houve 200 

manifestações, 126 diligências, 25 audiências extrajudiciais, 8 prorrogações de investigação, 6 
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promoções de arquivamento no CSMP (Conselho Superior do Ministério Público), 3 

Compromissos de Ajustamento, 3 Ajuizamentos de Ação e 1 Promoção de Arquivamento 

Judicial. Observe-se que os movimentos distribuem-se ao longo de todos os anos: 

 

 

 

Figura 3: – Expedientes Extrajudiciais de natureza ambiental: tipos de movimento 

Fonte: Seção "Distribuição por Áreas de Atuação" do MPRS 

 

Extrai-se da análise destes dados – quais sejam, partidos dos filtros Comarca (Rio 

Grande) ‒ Assunto (Meio Ambiente) ‒ Assunto (Defesa Comunitária/Poluição Atmosférica), 

bem como considerando "investigatórios" e "notícias de fato" – que o número de termos de 

ajustamento de conduta é igual ao de ajuizamento de ação nos expedientes cuja temática é 

poluição atmosférica, quais sejam, três. 

Não obstante metade dos expedientes tenham sido judicializados, tais números não 
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expressam um insucesso por parte da Promotoria no atinente à investida na atuação 

extrajudicial para a solução de conflitos ambientais. É que cediço o (ainda) baixo sucesso nas 

tentativas conciliatórias em todas as esferas do direito. Ademais, parte deste desfecho pode ser 

atribuído ao administrado, que pode não ver vantagens na firmatura do termo. Veja-se que não 

há obrigatoriedade na adesão ao compromisso; cuida-se de uma negociação, portanto 

bilateral, em que, caso um dos compromissados creia que o enfrentamento de ação judicial lhe 

seja mais vantajoso, por certo não fará a opção pela solução extrajudicial. Da mesma forma, 

em razão da independência entre as esferas cível e penal, muitos compromissos deixam de ser 

firmados – é que, quando o dano já ocorreu, e, a depender do caso, um crime já foi cometido, 

a firmatura do termo livrar-lhe-á do ajuizamento da ação civil pública, mas não da ação penal 

pública (que segue incondicionada). 

Se, por um lado, o parquet deve investir na solução negociada dos conflitos, por outro, 

é preciso destacar que não depende somente da instituição os bons resultados da negociação; 

mais, em razão do conteúdo negociado ser direito indisponível, a transação haverá de ter 

limites muitíssimo bem estabelecidos – o que pode não ser, ao entendimento do administrado, 

a melhor solução para si. Assim, fica constatado que as causas pelas quais o MP 

eventualmente deixa de firmar os ajustamentos – e podem ser inúmeras – ainda não são 

contempladas nos números fornecidos pela seção "Dados Abertos MPRS". 

No que se refere às saídas da atividade extrajudicial dos expedientes relacionados à 

Poluição Atmosférica, nota-se que houve o ajuizamento de 3 ações, 2 arquivamentos 

administrativos, 2 instaurações de procedimento investigatório e 1 encaminhamento externo, 

conforme vê-se no gráfico abaixo. A respeito da distribuição ao longo dos anos, vê-se que há 

uma saída muitíssimo mais equilibrada, à exceção do ano de 2015. 
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Figura 4: – Expedientes extrajudiciais de natureza ambiental: tipos de finalização 

Fonte:  Seção "Distribuição por Áreas de Atuação" do MPRS 

 

Finda a apresentação dos  dados, passa-se às considerações finais  do estudo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ora, o intento fora apresentar, brevemente, em números, a atuação da Primeira 

Promotoria de Justiça Especializada da Comarca do Rio Grande no atinente ao manejo das 

demandas extrajudiciais, especialmente as referentes à poluição atmosférica. Cediço que a 

compreensão de determinado objeto é facilitada quando levado em consideração o contexto 

em que acontece, haja vista que, com este, um "retrato da realidade" pode ser apresentado de 

forma mais completa e profunda. Este levantamento não traz ao leitor as minúcias das 

atividades extrajudiciais levadas a cabo pelo MPRS. Os elementos pontuados servem para que 

o TAC possa  ser  entendido  dentro  de  um  contexto  de  atuação  da Promotoria, isto é, 

órgão preocupado com a tutela efetiva da higidez ambiental e que, para tanto, investe na 

solução extrajudicial, especialmente no ajustamento preventivo da conduta dos administrados, 

pois vê neste instrumento negocial um meio eficiente de prevenção e, quando esta não é 

possível, reparação de danos ambientais.   
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A POTÊNCIA DA CULPA NA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS 

ECOLOGICAMENTE CORRETOS-O HOMEM COMO 

DEGRADADOR E SALVADOR DO PLANETA 

 

Camila da Silva Magalhães
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RESUMO: O presente trabalho propõe uma problematização em relação a posição paradoxal na qual 

é representado o homem em alguns livros de literatura infantil que compõe o acervo complementar do 

Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. A partir de uma primeira análise, evidencia-se que o homem 

pode ser aquele que degrada, mas também aquele que pode salvar o planeta. Dessa forma, as histórias 

apontam a culpa do ser humano, demonstrando o quanto sua ação pode ser danosa e o quanto é de 

responsabilidade desse mesmo homem tentar reverter esse processo. Entendendo a literatura como um 

artefato cultural que produz e ensina modos de ser e estar no planeta, busco através de autores do 

campo da Educação Ambiental e do pós estruturalismo, problematizar os ensinamentos contidos nas 

histórias evidenciando o quanto somos educados por este artefato que está presente nas escolas.  

PALAVRAS-CHAVE: Constituição dos sujeitos. Educação Ambiental. Literatura infantil. 

 

 

A LITERATURA INFANTIL E A POSIÇÃO DO HOMEM FRENTE AO PLANETA  

 

Alguns autores tecem uma crítica aos livros infantis que são destinados às escolas em 

alguns programas de governo. Consideram que esse tipo de livro foge ao escopo da Literatura 

Infantil e são, na verdade, livros paradidáticos (que são os livros de que trato nesta pesquisa). 

Segundo Azevedo (1999), os livros paradidáticos são essencialmente utilitários, seu objetivo 

principal é transmitir algum conhecimento ou informação. Geralmente abordam assuntos 

relacionados ao currículo escolar e servem como um complemento ao livro didático; por 

exemplo, “uma publicação sobre a Mata Atlântica discutindo aspectos da ecologia, criada de 

forma a complementar o livro de Biologia utilizado regularmente em sala de aula.” (1999, p. 

2).  

Resumindo, justamente assuntos como a preservação do meio ambiente; a 

educação sexual; a prevenção de doenças; o amor à natureza; a educação 

moral e cívica; os livros sobre a emancipação feminina; a cidadania; a 

igualdade entre os sexos; os direitos humanos; os direitos das minorias; os 

direitos do consumidor; as fobias tipo medo de dentista e medo de escuro; as 

maravilhas da matemática; as características da vida no campo e da vida na 

cidade; os animais em extinção; a prevenção contra o uso de drogas, entre 

outros temas, vistos sempre, repito, do ponto de vista do conhecimento 

objetivo, didático e utilitário. (AZEVEDO, 1999, p. 3)  

                                                           
96

 �
 Mestre em Educação Ambiental PPGEA/FURG. 



 

197 

 

 

Ao ler a crítica feita por Azevedo, pode-se perceber o quanto os livros infantis 

apresentam um potencial de ensinar, com temas pertinentes ao contexto atual, tratando-se de 

cultura, convívio social e relação homem natureza. Os assuntos abordados pelos livros 

auxiliam o professor a tratar de conteúdos que por vezes se apresentam como “difíceis” ou 

“tabus”. Seu objetivo principal é passar certo tipo de ensinamento e direcionar o olhar do 

aluno para determinada temática. Assim, de acordo com estes autores, trago a seguir alguns 

excertos dos livros postos em análise nesta pesquisa. Procuro, a partir daqui, evidenciar as 

enunciações que me fazem acreditar na presença de uma culpabilização do homem, pautado 

principalmente nas ações que tomamos e as que devemos adquirir para o bem do planeta. 

Um dia o homem matou o Tigre. Ele também achava que era o centro do 

mundo. O homem pensava que mandava no planeta Terra e que a chuva, 

o sol, o rio, a noite, o dia, as estrelas e a lua estavam sob o seu domínio. 

Ele achava que a guerra era pra ele conseguir dominar tudo. (GOMES, 
2010, p.12-13) [grifos meus]   

Trago como primeiro excerto da história Quem é o centro do mundo?, a qual enfatiza a 

ganância do homem pela dominação de tudo que há sobre a Terra, evidenciando a condição de 

superioridade que o ser humano tem em relação aos demais seres. Com isto tenho como 

objetivo problematizar a posição dualista com que o homem é representado nas histórias 

infantis, podendo ser o “vilão” ou o “mocinho” da trama. Para Foucault (2010, p.242), a 

problematização "É o conjunto das práticas discursivas e não discursivas que faz com que 

algo entre no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento (seja 

na forma da reflexão moral, do conhecimento científico, da análise política, etc.).” Convido o 

leitor para uma discussão sobre o antropocentrismo, o que faz com que hoje tenhamos o 

homem como centro de tudo; ora essa posição pode ser vista de forma negativa, ora de forma 

positiva em relação ao bem-estar do planeta e consequentemente do futuro da raça humana. 

Em seguida, trago algumas enunciações que dão a ver como esse comportamento 

humano é retratado na literatura infantil, evidenciando o enunciado da culpa como um 

processo de constituição de um sujeito ecologicamente correto e engajado no projeto de salvar 

o nosso planeta. Essas enunciações fabricam uma Educação Ambiental pautada em pequenas 

práticas que darão um grande resultado: ao assumirmos novas formas de agir, teremos uma 

suposta garantia de restauração do planeta.  

Para além do que as histórias apresentam, estamos imersos em uma constituição 

antropocêntrica de mundo. O homem é sempre o centro das relações, único ser racional e 

detentor de inteligência capaz de dominar e produzir saber sobre outros seres vivos presentes 
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sobre a Terra e ao privilegiarmos a Razão, quando da Modernidade, o homem adquiriu um 

status em relação aos demais seres. A ciência moderna instaurou um projeto que consistia em 

conhecer, estudar e produzir saber sobre toda e qualquer coisa, assim “nosso modo de habitar 

o planeta não está separado do nosso modo de conhecê-lo” (STEIL E CARVALHO, 2014, P. 

163). De acordo com Grün, “uma das principais causas da degradação ambiental tem sido 

identificada no fato de vivermos sob a égide de uma ética antropocêntrica” (2012, p.23). 

Nesta perspectiva, o autor aponta que, sob essa égide, a humanidade formulou uma série de 

valores que coloca o homem como centro de todas as coisas, onde tudo existe para o homem.  

O entusiasmo e o otimismo baconianos professavam que o Homem deveria 

ser o senhor de seu destino e isso, é claro, implicava que ele fosse o mestre e 

senhor de todas as coisas do mundo. Assim, a perspectiva baconiana de uma 

nova cultura carregava em seu bojo um antropocentrismo radical. (GRUN, 
2012, p. 33)  

Com a ascensão da ciência, o homem cada vez mais senhor de si, sentiu-se cada vez 

mais senhor do universo. Com isso, o distanciamento em relação à natureza tornou-se cada 

vez mais evidente, entendendo que “a natureza é puro horror. Nós somos humanos, 

civilizados, distantes do ‘horror’ da barbárie do id. Este é o destino da natureza dominada da 

qual nos distanciamos” (GRÜN, 2012, p.36) [grifo do autor]. Essa herança da ciência 

moderna acompanha a humanidade até os dias atuais, onde cada vez mais recorremos à 

ciência para entender e explicar tudo que nos cerca. Mauro Guimarães (2004, p.26) aponta 

que essa dicotomia entre homem e natureza “sustenta uma relação desintegrada entre 

sociedade e natureza, baseada na dominação e espoliação da primeira sobre a segunda, pilares 

da crise ambiental da atualidade”. A natureza assim é entendida como um ambiente em que o 

humano não se encontra, a natureza como diz Grün, “é aquilo que está ‘lá’” (2012, p. 36) 

[grifo do autor], que só é natureza porque não há presença humana. Quando esse homem 

adentra essa natureza, seus efeitos são sempre negativos, afim de desbravar, conhecer, 

organizar e transformar em outro lugar, um lugar onde se pode ser civilizado. Essa natureza, 

também vista hoje como algo que se quer resgatar, encontra-se longe da espécie humana. No 

livro Matar sapo dá Azar, essa relação torna-se evidente quando um casal resolve mudar-se da 

cidade para o campo “sem automóveis, sem poluição, sem corre-corre...” (GUEDES, 2011, p. 

3). Na história com, sossego, ar puro e silêncio são retratados os principais motivos para a 

mudança do casal, porém após alguns dias, a esposa do Seu Juvenal fica irritada com a 

quantidade de sapos existentes e disse ao caseiro que “matasse todos os sapos que 

encontrasse” (IDEM, p. 8). Após a ordem da patroa, o caseiro responde:  

-Matar sapo dá azar, Dona!  
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-Azar, que nada! Isso é superstição! [...] Não quero nem discutir esse 

assunto, quero que mate todos os sapos. Onde já se viu isso? Nós 

sempre vivemos em grandes cidades. Não podemos dar ouvidos a 
crendices dessa gente.  

O marido não quis discutir com a mulher. Pediu a seu Dito que 

cumprisse a ordem dela. Durante vários dias, Dito se dedicou a 

eliminar todos os sapos que encontrava. Passado algum tempo, uma 

cobra verdinha fez uma visita ao galinheiro. Ela que se alimentava de 

sapos e pequenas rãs, sentiu falta do seu alimento preferido. Isso foi o 

de menos. Sem os sapos, o número de insetos aumentou muito, 

principalmente mosquitos. O número de insetos aumentou tanto, que a 

vida do casal ficou insuportável. Sem solução para o problema, o jeito 
era voltar pra cidade. Bem que o Dito tinha dito: -matar sapo dá azar!  

Sem acreditar nos saberes do caseiro, Dona Lúcia, ordenou que ele eliminasse todos os 

sapos, causando assim um desequilíbrio na fauna daquele lugar. Fica claro que a ação 

humana, ao eliminar os sapos, sofreu uma consequência que não esperava, provocando uma 

quebra na cadeia alimentar do sítio. O que parecia ser um sonho realizado, ao viver com paz e 

sossego, não deixa de retratar uma visão de que homem e natureza não tem uma relação igual. 

Neste caso o homem, sobrepondo-se às leis naturais que ali existiam, na tentativa de se 

beneficiar da natureza, causou um dano com sua presença. Para Silva e Magalhães (2014, p. 

5-6):  

Ressaltamos que as representações de homem e de natureza estão postas em 

relação. Todavia, é o homem o elemento primeiro, o centro da ação: aquele 

que salva os com quem convive ou aquele que destrói o ambiente do qual 

não participa. Isso nos permite apontar que não importa qual seja a ação do 

homem, positiva ou negativa em relação à natureza, ele ainda assim é o 

centro e a natureza é algo que está fora, longe do meio urbano, algo raro, 

inabitável pelos hábitos humanos.  

Com isto, a presença humana na natureza, vista de forma negativa apresenta um viés 

que nos acompanha diariamente, a culpa pela sua degradação. Isto fica evidente nas 

enunciações a seguir:  

Assim, o Homem fez uma confusão. O tigre não comia mais o gavião, o 

gavião não comia mais o sapo, o sapo não comia mais o mosquito. O 

homem matava a todos.  
Os animais, a chuva, a noite, o dia as estrelas, a lua e a natureza ficaram 

desordenados e saíram do seu equilíbrio ecológico. (GOMES, 2010, p. 14-

16) [grifos meus]  
–Eles sujam o ar, os rios, os lagos e os mares. Derrubam árvores... 

Matam animais para fazer sapatos e bolsas chiques. –Cada um tem que 

assumir sua parte nisso aí! (SUERTEGARAY, 2011, p. 7) [grifos meus] 
Tais enunciações apontam as consequências da ação humana em relação à natureza, 

mostra-nos o quanto a interferência humana é vista de forma negativa e destrutiva. Atribui-se 

ao homem uma culpa por ser capaz de causar tal dano, a culpa de produzir toneladas de lixo 

diariamente, de poluir a água, de não diminuir os índices de poluição, de construir mais um 
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prédio, de asfaltar mais uma avenida e as mais variadas formas de assumirmos que a crise em 

que se vive atualmente é sim culpa do ser humano.  

Não podemos também pensar que de alguma forma não aceleramos um processo que 

poderia acontecer em milhares de anos, porém precisa-se discutir como essas enunciações 

vêm moldando nossa forma de ser e estar no planeta e constituindo-nos como sujeitos em 

tempos de crise. A partir do comportamento humano, o planeta vem sofrendo de diversas 

formas, uma delas, é o aquecimento global, que ocorre a partir da emissão de gases tóxicos na 

atmosfera. Essa emissão de gases causa o aumento da temperatura na Terra e, 

consequentemente, outros danos ao meio ambiente que estão diariamente estampando os 

folhetins midiáticos.  

Em 2012, a revista Nova Escola publicou uma matéria com o título: “De quem é a 

culpa pelo aquecimento global?” trazendo a seguinte frase inicial: “Para a ciência, não há 

consenso sobre as reais causas do aumento da temperatura no planeta. Debata o assunto com a 

turma e mostre que até o que já parece verdade pode ter mais de uma explicação” (NOVA 

ESCOLA, 2012, s/p). A partir disso, a matéria se desenrola, mostrando como o homem é de 

certa forma responsável pelo aumento da temperatura da Terra a partir da emissão de gases 

que causam o efeito estufa; porém também mostra o contraponto defendido por uma pesquisa 

que aponta para o homem apenas como coadjuvante nessa história. Esse pensamento é 

decorrente da tese de Daniele de Souza Onça, defendida em 2011, na Universidade de São 

Paulo, que discute e questiona o aquecimento global. Apontando, a partir de estudos 

científicos e geológicos, que estamos vivendo em um momento que é natural para o planeta; 

aponta ainda que a Terra passaria por isso e que nosso desconhecimento em relação às eras 

geológicas nos faz pensar que atravessamos um momento de grandes mudanças climáticas. 

Porém, mesmo que esse estudo mostre que o aquecimento global é uma grande invenção do 

Capitalismo, como a autora denomina, estamos imersos em uma rede discursiva que nos 

aponta a todo momento para o antropocentrismo, sendo a atividade humana, a principal 

causadora de poluição, efeito estufa, derretimento das geleiras, aumento da temperatura 

terrestre, extinção de espécies, entre outros. Essa possível falta de certeza também aparece em 

um dos excertos desta análise:  

–Eles mesmos não sabem a causa do aquecimento do planeta. Uns dizem que são os 

homens com suas atitudes. Outros, que a Terra é assim mesmo. De tempos em 

tempos, esquenta devagarinho. Depois, esfria novamente. (SUERTEGARAY, 

2011, p. 9) [grifos meus]  

Mesmo que exista esse contraponto, a fala do professor Antônio Carlos de Carvalho, 

convidado pela revista Nova Escola, para responder algumas questões relacionadas ao tema, 
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é: "Se o aquecimento global é produzido pelo ser humano ou se é um fenômeno natural, o 

fato é que nosso modo de viver não é correto. Precisamos mudar a maneira como 

produzimos e consumimos porque é perdulária, beneficia a poucos e gera muitos resíduos" 

(NOVA ESCOLA, 2012, s/p) [grifos meus]. Desta forma, a matéria é finalizada e, apesar de 

inicialmente propor uma discussão sobre a posição da culpa em relação ao aquecimento 

global não ter sido colocada sob os ombros de ninguém, a afirmação de que nosso modo de 

viver não é correto vem ao encontro de outra enunciação presente no material empírico desta 

pesquisa. A cena desenrola-se no livro Tudo é culpa do pum? onde algumas vacas discutem o 

relato de uma colega que passou pelo veterinário:  

De repente, Godofreda mugiu furiosa: –Era só o que faltava! Agora, a culpa é nossa! 

As outras vacas do rebanho não entenderam aquele faniquito. Godofreda tinha 

passado alguns dias na cidade fazendo exames. Agora, estava possuída! Seria a tal 

doença da “vaca-louca”? Terência, vaca-mãe experiente, perguntou: –Culpa do quê?  
–Eu estava realizando meus exames de rotina. De repente, o ajudante do veterinário 

chegou com uma noticia bom-bás-ti-ca! –Para de suspense, Godofreda! Desse jeito, 

vamos acabar todas no veterinário –disse Tormenta superestressada. –Ele disse que 

os nossos inocentes puns estão fazendo mal ao planeta. Imagina!!! Aqueles 

punzinhos que soltamos depois do lanche. –Como assim??? Nossos puns estão o 

quê? –quis saber Tormenta. –Estão deixando o planeta mais quente! O tal do 

AQUECIMENTO GLOBAL!!! –Por que dizem isso? –insistiu Tormenta.  
–Segundo ouvi falar, os nossos puns são feito de um gás que faz o calor ficar preso 

na atmosfera. Aquela camada de ar que abraça o planeta –explicou Godofreda. 

(SUERTEGARAY, 2011, p. 3-6)  
 

No ano de 2012, o Ministério da Agricultura lançou uma espécie de manual que 

contém explicações sobre o que é o efeito estufa e o aquecimento global, vinculado a estudos 

sobre a emissão de gases tóxicos pela atividade agropecuária no Brasil. A partir desse manual, 

de linguagem simples e explicativa, pode-se perceber que a porcentagem de emissão de gases, 

causada pela criação de gado de corte e de leite, não supera a emissão de outros setores da 

indústria, como a produção de energia, processos industriais e mudanças de uso de terras e 

florestas. Lançando mão do saber da estatística e dos estudos científicos, esse material aponta, 

através de uma tabela, todas as porcentagens de emissões lançadas de diferentes formas. 

Sendo assim, “Em 2005, as emissões brasileiras líquidas somente de CO2 foram estimadas 

em 1,638 bilhão de toneladas, destacando-se o setor de mudança do uso da terra e das 

florestas, com 79% das emissões, seguido pelo setor de energia, com 20% de participação no 

total de emissões” (BRASIL, 2011, p. 28). O setor de agropecuária foi responsável pela 

emissão de apenas 10,2% da emissão de gases. Pode-se observar a porcentagem da emissão 

de gases emitida pela atividade agropecuária é menor do que a de outros setores; com isto, 

trago outra enunciação que evidencia a culpa do homem nesse processo:  
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–Quem inventou essa mentira? –queria saber Terência. –Bom, mentira, 

mentira não é! Somos, de fato, responsáveis por parte do problema. Mas 

existem outros culpados.–Quem são eles, amiga? –Quem mais poderiam, 

hein? Os humanos, ora! –Claro! Eles causam muita destruição e querem 

colocar a culpa somente em nós, seres ruminantes indefesos. –Vergonhoso! –

Afirmou Terência. –E não é só isso! –continuou Godofreda. 

(SUERTEGARAY, 2011, p. 7-9) [grifos meus]  
 

Apesar das vaquinhas assumirem sua parcela de responsabilidade, também apontada 

no parágrafo anterior, ainda sim se vê que a parcela de culpa do homem é evidenciada pela 

destruição que causa. Sabemos que o aquecimento global é um fenômeno causado pelo 

aumento da temperatura na Terra e que muitas indústrias, empresas, e veículos variados 

acabam por emitir uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. O aquecimento 

global gerado pelo efeito estufa acarreta uma espécie de reação em cadeia. O aumento da 

temperatura terrestre pode causar o derretimento das calotas polares, o que eleva os níveis dos 

oceanos, o que influi nas condições climáticas, podendo causar desastres que estamos 

acostumados a reconhecer nas reportagens de jornal, de televisão e em outras mídias. Porém, 

apesar de sabermos que a emissão de gases é também realizada pelas empresas e indústrias, 

aqui vale evidenciar que, assim como no excerto acima, do livro Tudo é culpa do pum?, a 

responsabilidade pelo aquecimento global é retratada, na maioria das vezes, pelas diversas 

ações humanas e principalmente pela sua forma de viver em nível individual.  

Assim, mais uma vez a ação humana é retratada de forma negativa em relação ao que 

o homem faz com os recursos. Mesmo que tenhamos estudos que mostram o contrário, como 

o que foi citado anteriormente, parece-me que colocar a culpa no homem aponta para que este 

mesmo homem tenha a responsabilidade de reverter esse cenário. As enunciações citadas até 

aqui evidenciam a responsabilidade do ser humano pelos danos ao meio ambiente e ao planeta 

de forma geral. Porém, até o momento nenhuma delas nos oferece uma chance de “redenção”, 

diferente da história que abordarei a seguir.  

Na mesma correnteza da culpabilização, porém agora de forma individual, o livro “A 

quarta-feira de Jonas” traz em seu enredo a história de um menino que adorava revistas em 

quadrinhos e observar golfinhos. A partir dessas duas paixões, a história se desenrola em dois 

momentos: o primeiro, com um “final infeliz”; e o segundo momento com “final feliz”.  

Tudo começou em um dia de quarta-feira. O carteiro chegou pontualmente. 

Entregou um saco plástico verde com o nome e o endereço de Jonas na 

etiqueta adesiva. Ele rasgou o saco, jogou no chão, deu um tchau 

apressado para o carteiro e correu para ler as cinco revistas que acabavam 

de chegar. -... o vento levava o saco plástico pela rua, voando, como uma 

mancha verde pelo ar. [...] No domingo, Jonas leu a última revista. 

Preparou o boné, o binóculo e foi com o seu pai até a Ponte dos Ingleses 
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para observar os golfinhos, como faziam todos os domingos. Mas daquela 

vez, não conseguiu ver nenhum. O biólogo que cuidava dos golfinhos 

contou o que aconteceu. Junior, o golfinho mais novo foi encontrado 

muito doente, cheio de sacos plásticos no estomago. Não resistiu e 

morreu. Os outros golfinhos foram embora, muito tristes, procurando 

lugar melhor pra morar. Ele nem sabia, mas dentre os plásticos no 

estomago do golfinho Júnior havia um saco verde, com restos de uma 

etiqueta pregada, letras apagadas... onde um dia o nome de Jonas 

esteve escrito. (ACIOLE, 2010, p. 10-17) [grifos meus]  
 

A partir da trama da história, o menino Jonas aparece como o principal culpado pela 

morte do golfinho, que ele tanto gostava de observar. Não bastava a morte do golfinho; fica 

evidente que a causa foi a ingestão de lixo e dentre eles a embalagem que envolvia as revistas 

de que Jonas tanto gostava. Nesta história, o menino é um dos culpados pelo óbito do animal 

e também pela fuga dos outros em busca de um lugar melhor. Mais uma vez o homem aparece 

como responsável pelo resultado negativo de suas ações. A partir dessa enunciação, pode-se 

dizer que circula um regime de verdade que aponta o homem como o principal culpado pela 

morte de animais marinhos, como apontam diversas campanhas que visam conscientizar a 

população sobre os danos que são causados pelo descarte incorreto do lixo.  

A partir do excerto extraído da história “A quarta-feira de Jonas”, reforço a ideia da 

existência de um regime de verdade que potencializa a culpa e auxilia na constituição dos 

sujeitos ecologicamente corretos. Assim, provoco o leitor a pensar sobre como esses ditos 

acabam nos interpelando e fazendo com que modifiquemos nossas formas de nos 

relacionarmos com o mundo. É necessário pensar que existem diferentes formas de se 

relacionar com o planeta e que, muitas vezes, artefatos culturais acionam a culpa para que 

adotemos novos comportamentos. Desta forma, entendemos que o modo como vivemos até 

agora, de alguma forma não está correto, porém ao sermos capturados pelo enunciado da 

culpa, assumimos atitudes individuais diferentes. É importante ressaltar então que o momento 

cultural, social, político e econômico, no qual nos encontramos, faz com que essa persistência 

na mudança de comportamento humano esteja alicerçada em outros ditos, que por sua vez se 

entrelaçam e dão a ver uma materialidade da crise ambiental. De acordo com Amaral:  

A identidade moderna foi e continua sendo construída através dos processos 

de produção de identidade que invariavelmente reforçam o antropocentrismo 

e criam as ferramentas teóricas e sociais que autorizam o ecocídeo. O olhar 

hegemônico sobre a natureza, construído através das representações 

dominantes de natureza que habitam os livros de História e contos, os livros 

didáticos, as revistas cientificas e os meios de comunicação de massa 

continuam a construir uma identidade social que vê na natureza o diferente, 

o oposto da cultura. (AMARAL, 2004,p.146)  
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A partir dessa perspectiva, que vê o homem como o principal causador dos danos 

ambientais, também se acentua uma outra face: o mesmo homem, mas agora com a 

responsabilidade de modificar esse cenário. Esse novo homem é um sujeito que apresenta 

outros modos de vida, que modifica suas atitudes e que, principalmente, pensa no planeta. 

Fica evidente, no material de análise desta pesquisa, que essa “esperança” de um novo sujeito 

está depositada diretamente nas crianças, afinal de contas, elas serão a próxima geração de 

adultos conscientes. Para isso, os livros lançam mão de algumas estratégias para ensinar esse 

novo modo de ser, apresentando uma pedagogização da Educação Ambiental. Entendo essa 

pedagogização como um tema complexo e, a partir do pensamento foucaultiano, como uma 

estratégia de governo da população, buscando modelar, modificar e constituir outra forma de 

viver na Terra, a partir de uma rede discursiva que aponta para uma eminente mudança nos 

modos de vida e de ação humana para o futuro. Com isso, reforçando a emergência dessa 

mudança nos modos de vida, pode-se observar que o personagem Jonas, que anteriormente 

era o culpado pela morte do golfinho, recebe uma nova chance e modifica o seu modo de agir:  

Você gostou desse final? Nem eu. Na verdade, eu detestei. Não gosto de 

finais tristes. E se Jonas e o Júnior tivessem outra chance? E se aquela 

quarta-feira, quando tudo começou fosse um dia diferente? Tudo recomeçou 

em um dia de quarta-feira. O carteiro chegou pontualmente. Entregou um 

saco plástico verde com o nome e o endereço de Jonas na etiqueta adesiva. 

Ele rasgou o saco, colocou no cesto de lixo reservado para os sacos 

plásticos, deu um tchau apressado para o carteiro e correu para ler as cinco 

revistas que acabavam de chegar. Enquanto Jonas lia a primeira aventura... ... 

sua mãe levou o pacote de plásticos para a estação de reciclagem no 

supermercado perto de casa. ... enquanto o plástico, juntamente com quilos 

de outros plásticos, era moído, lavado, seco e transformado em resina para a 

fabricação de outras coisas. No domingo, Jonas leu a última revista. 

Preparou o boné, o binóculo e foi com seu pai até a Ponte dos Ingleses para 

observar os golfinhos, como faziam toda semana. Mas daquela vez... teve 

uma surpresa! Uma nova família de quatro golfinhos chegou para ficar. Eles 

souberam que ali o mar era limpo, bom pra viver. (ACIOLE, 2010, p. 18-24) 

[grifos meus]  
 

A partir dessa enunciação pode-se ver que Jonas recebeu uma nova chance e, com isso, 

modificou seu comportamento. Mas cabe questionar, por qual motivo o personagem mudou 

sua forma de agir? E nós, o que nos leva a ter comportamentos ecologicamente corretos? 

Também nos sentimos culpados? Como podemos amenizar os problemas ambientais tomando 

pequenas atitudes? Estaria nas nossas mãos a solução para a crise em que vivemos? Com 

certeza tais questões nos mobilizam o pensamento e, por ora, não encontramos uma resposta 

pronta. Porém problematizar tais questões nos desacomoda e talvez faça com que duvidemos 

de certa forma das verdades que, de tão repetidas, já estão estabelecidas. De acordo com 
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Guattari, “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” (1990, p.8).  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos pensar em estratégias de escapar dessa rede discursiva que coloca a 

Educação Ambiental pautada em atitudes simples e também que culpa o homem pelas causas 

de inúmeros acontecimentos que vêm degradando de forma tão acelerada nosso planeta? 

Nesta correnteza, Barchi (2013, p.3266) [grifo do autor] nos provoca a pensar:  

 

Mais do que estabelecer um corpo paranóico unitário e totalizante, buscando ainda 

legitimar a ecologia, dando a ela um status de eterna verdade, talvez possamos 

pensá-la em quebrá-la em milhões de pedaços e esquecer que ela tem uma unidade. 

A resistência, como prática e pensamento na educação ambiental, sugere 

“descologizar” a ecologia, para que outras múltiplas e diferenciadas ecologias 

possam ser inventadas e liberadas, de forma a impedir e bloquear sua cristalização e 

sedentarização, promovendo e ampliando sua potência radical de transformação e 

criação.  
 

Quem sabe possamos, a partir do questionamento de tais verdades estabelecidas, 

pensar em uma Educação Ambiental que seja criativa, que extrapole a cartilha estabelecida 

por uma certa escolarização ambiental. Talvez possamos problematizar os ditos das histórias 

infantis apresentados neste artigo e, a partir disto, não escorregar em um julgamento feito a 

esta Literatura Infantil, mas apontar a sua potencialidade de trabalho dentro dos espaços 

escolares. É preciso pensar como esses livros, aliados a outros ditos, vêm produzindo os 

sujeitos e moldando suas condutas e como essas estratégias vêm colocando em funcionamento 

um discurso sobre Educação Ambiental escolarizada.  

Dessa forma procurei evidenciar o quanto somos apontados como culpados pela 

degradação do planeta e ao mesmo tempo capazes de amenizar tal processo, mostrando como 

esse comportamento humano vem sendo retratado na Literatura Infantil. Com as lentes 

foucaultianas, procurei contextualizar o leitor sobre como estas estratégias de captura vêm 

sendo colocadas em funcionamento um enunciado que coloca o homem no centro das ações, 

sejam elas negativas ou positivas.  
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Com isto, recordando uma fala realizada em um evento, quando questionada sobre 

qual denúncia eu fazia em relação a estes livros, em resposta, eu disse: De que adianta 

classificá-los como bons ou ruins? Esse material já está presente nos ambientes escolares! 

Minha pretensão com aqui foi discutir os ditos que as histórias infantis trazem e pensar como 

podemos problematizá-los, compondo, talvez, outras possibilidades de olhar esse campo de 

saber.  

REFERENCIAS 

 

ACIOLI, Socorro. A Quarta-feira de Jonas . Editora  Democrito Rocha. 2010. 

AMARAL, Marise Basso. Natureza e representação na pedagogia da publicidade. In.: COSTA, Marisa 

Vorraber e VEIGA‐ NETO, Alfredo (orgs.). Estudos Culturais em Educação: mídia, arquitetura, 

brinquedo, biologia, literatura, cinema... 2.ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p. 143 –171. 

AZEVEDO Ricardo. Livros para crianças e literatura infantil: convergência e dissonâncias. 

Jornal do Alfabetizador Porto Alegre: Editora Kuarup, 1999.  

BARCHI, Rodrigo. Educação e Meio Ambiente entre a Biopolítica e a Biopotência. REU, 
Sorocaba, SP, v. 37, n. 1, p. 167-179, jun. 2011.  

BARCHI, Rodrigo. A Educação ambiental como exercício de poder e resistência.  

FOUCAULT, Michel. Ditos & Escritos V: Ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010.  

GOMES, Clara Rosa Cruz. Quem é o centro do mundo. São Paulo: elementar, 2010.  

GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 14ª ed. Campinas: Papirus, 
2012. 

GUATTARI, Félix, As três ecologias. Campinas, SP: Papirus, 1990. 

GUEDES, Hardy, Matar sapo da Azar. Curitiba: Terra Sul Editora, 2011.  

NOVA ESCOLA, Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/quem-culpa-pelo-
aquecimento-global-682906.shtml Acesso em: out/2015.  

ONÇA, Daniela de Souza. Quando o sol brilha eles fogem para a sombra...: a ideologia do 

aquecimento global. Tese (Doutorado)-Faculdade de Filosofia, 107 Letras e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo-USP, 2011.  

SILVA, Ruiz Gisele MAGALHÃES, Camila da Silva. Homem e Natureza: Produção de “Verdades” 

no Cinema de Animação. Anais X ANPED SUL Florianópolis, 108 outubro de 2014. Disponível em: 
http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/1903-0.pdf  

SOCORRO, Acioli. A quarta-feira de Jonas. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2010.  

SUERTEGARAY, Maíra. Tudo é culpa do pum. Curitiba: Terra Sul Editora, 2011. 

TURCHI, Maria Zaira. Tendências atuais da literatura infantil brasileira. In: GOIÁS. Secretaria de 

Estado da Educação. Biblioteca escolar: uma ponte para o conhecimento / Maria Luíza Batista Bretas 

Vasconcelos (Org.). –Goiânia: SEDUC, 2009. 



 

207 

 

AS AÇÕES AFIRMATIVAS ENQUANTO ESPAÇO CONSOLIDADO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FURG 
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RESUMO: O presente texto trata se da minuta de um projeto de pesquisa para o Doutorado em 

Educação Ambiental pelo PPGEA/FURG. Busca analisar a complexidade das Ações Afirmativas 

enquanto espaço consolidado da Educação Ambiental na FURG, uma vez que relaciona 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 pesquisa intitulada “As Ações Afirmativas como proposta pedagógica e catarse da perspectiva 

crítica da Educação Ambiental na FURG” atuará principalmente nos seguintes temas: Fundamentos da 

Educação Ambiental e Ações Afirmativas. Embora no cenário nacional esteja latente a temática, com 

diversos projetos e ações sendo desenvolvidas, muitas pessoas ainda não entendem ou não 

compreendem o que são Ações Afirmativas, o que leva, por vezes, ao preconceito. Essa pesquisa busca 

ainda favorecer a construção de uma perspectiva crítica das Ações Afirmativas sobre a crise 

socioambiental vigente. 
PALAVRAS-CHAVE: Complexidade. Ações Afirmativas. Educação Ambiental. 
 

CONTEXTUALIZANDO AS PRIMEIRAS INQUIETAÇÕES 

 

Em 2013 ingressei no serviço público federal, na Universidade Federal do Rio 

Grande- FURG, como Técnica Administrativa em Educação, no cargo de Pedagoga, lotada na 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE. Essa unidade administrativa se constitui com o 

objetivo principal de promover o desenvolvimento de condições equitativas de acesso e 

permanência qualificada dos estudantes nos cursos de graduação visando o aprimoramento da 

formação técnica, pedagógica, humanística e cidadã. 

 No final do mesmo ano, fui convidada a assumir a função de Coordenadora de Ações 

Afirmativas - CAAF, a qual trabalha diretamente com as políticas e programas de Ações 

Afirmativas junto às pessoas com deficiências, necessidades específicas, estudantes indígenas 

e quilombolas, oriundos de escola pública, comunidade LGBT, bem como outras 

comunidades tradicionais e/ou constituídas a partir de movimentos sociais, inseridas na 

Universidade. A partir deste convite, fui buscar em leituras o entendimento teórico acerca do 

que são Ações Afirmativas e ao me envolver nessas leituras e estudos, fui percebendo que a 

minha história de vida sempre esteve permeada, de alguma forma, por questões que, 

atualmente, são entendidas como políticas de Ações Afirmativas. 
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 Sou filha de operário, oriunda de bairro periférico do município do Rio Grande, 

egressa de escola pública e sempre dependi do auxílio de outras pessoas para seguir meus 

estudos, seja com a compra de passagens para o deslocamento com transporte público ou com 

a aquisição de livros, isto é, posturas voluntárias que contribuíram para melhorar a minha 

condição, o que hoje denominamos de “Ações Afirmativas”. 

 Embora no cenário nacional esteja latente a temática, com projetos e ações sendo 

desenvolvidas, muitas pessoas ainda não entendem ou não compreendem o que são Ações 

Afirmativas, o que leva, por vezes, ao preconceito por estas políticas. Logo, compreendo por 

Ações Afirmativas políticas praticadas com o objetivo de minimizar as desigualdades, em sua 

maioria, históricas, oportunizando equidade de oportunidades às pessoas e/ou grupos, bem 

como de reparar privações provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de 

motivos sociais, raciais, étnicos, religiosos, de gênero entre outros (FONSECA, 2009). 

 De acordo com Zoninsein e Feres Júnior (2006), Ação Afirmativa é um tema 

interessante e desafiador para o pensamento acadêmico, pois desconstrói discursos e práticas e 

constitui-se num novo processo de pensar nos indivíduos em geral e na coletividade em 

especial. As Ações Afirmativas, na minha compreensão, emergem de uma condição que 

precede e vai além das políticas atuais, e que se dizem transitórias, porque está 

intrinsecamente relacionada à proposta da Política Nacional de Educação Ambiental (1999), 

uma vez que suas ações se destinam a assegurar, mediante a educação, a integração das 

múltiplas dimensões da sustentabilidade como: ambiental, social, ética, cultural, econômica, 

espacial e política. 

 Assim, foi através de vivências e experiências passadas na minha história de vida, na 

graduação em Pedagogia
98

, no Mestrado em Educação Ambiental
99

 e no trabalho como 

Pedagoga
100

 e Coordenadora de Ações Afirmativas
4
 da FURG que penso que o PPGEA, mais 

especificamente a linha de pesquisa Fundamentos da Educação Ambiental – FEA, irão se 

adequar a minha proposta de investigação. Também, por existir uma incipiente produção de 

pesquisas que exploram as Ações Afirmativas, no que tange a sua dimensão, aprofundamento 

teórico e contribuições para a área da Educação Ambiental, é que penso ser relevante o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

Defendo as Ações Afirmativas enquanto proposta pedagógica, pois compreendo que 
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independente de uma política pública a Universidade possui sempre um projeto político de 

sociedade, constituindo-se num processo de articulação de intenções, conforme Veiga (2000, 

p. 186 e 187) “O projeto é uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do 

posicionamento a respeito da sociedade, da educação e do homem. É uma proposta de ação 

político educacional”. Isto é, as instituições em geral não podem se eximir dessa construção, 

pois devem adaptar-se aos novos tempos assumindo por meio de suas atividades as mudanças 

em direção de um desenvolvimento humano e solidário (ZAINKO, 2000). 

Ao mesmo tempo, defendo as Ações Afirmativas enquanto catarse da perspectiva 

crítica da Educação Ambiental, uma vez que contribui para o fundamento da reinvenção de 

novos modos de estar com os outros, consigo mesmo e com o planeta (REIGOTA, 2006). 

Mediante as Ações Afirmativas é possível a reinvenção de sentidos das práticas educativas e 

das relações interpessoais, pois estimulam o desenvolvimento de ações transformadoras, 

contribuindo assim como alternativa na superação da crise socioambiental que vivenciamos e 

que é o foco da Educação Ambiental como área do conhecimento e do PPGEA, de forma mais 

específica. 

De acordo com Trein (2008), em sua obra “Salto para o futuro”, a Educação Ambiental 

incentiva à participação social na forma de ação política e ao apoiar-se no diálogo, acaba 

ocasionando o enfrentamento dos projetos de sociedade que estão permanentemente em 

disputa, isto é, a mesma questão que alguns discursos sobre Ações Afirmativas carregam. 

Desse modo, o projeto configura-se como uma possibilidade para além da teoria, pois 

vai ao encontro de uma Ecologia Cosmocena afirmativa, isto é, considera a todos humanos 

sem distinção, uma vez que para o cosmos não há diferença entre as pessoas (PEREIRA, 

2016).  Assim, defendo que haja uma compreensão pelo sentido da condição humana, a fim de 

entender a importância das Ações Afirmativas, que só acontecerá mediante uma Educação 

Ambiental. 

 

ESTABELECENDO PRINCÍPIOS PARA A PESQUISA 

 

Pensando em estabelecer princípios para este projeto de pesquisa o primeiro 

questionamento que me deparo é “Por que no contexto das Ações Afirmativas da FURG 

existe preconceito, percebido nos discursos e nas práticas pedagógicas e administrativas, uma 

vez que essa proposta corrobora para a (re)construção de valores sociais, conserva o meio 

ambiente e transforma a realidade local e global?”. A hipótese que logo vem à tona para este 

questionamento é que a partir de minhas vivências e aprendizagens na FURG, 

especificamente enquanto Coordenadora de Ações Afirmativas na PRAE e Mestre em 
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Educação Ambiental, e atenta às questões polêmicas e discursos que cercam o meu fazer 

pedagógico, penso que as Ações Afirmativas, podem se consolidar como proposta pedagógica 

da Universidade, pois vai ao encontro dos Fundamentos da Educação Ambiental e contribuí 

para a formação de cidadãos críticos e capazes de transformar a crise sócio ecológica vigente. 

Também, pode ser entendida como catarse de uma perspectiva crítica da Educação 

Ambiental, uma vez que tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do 

pensamento crítico aplicado à educação. O objetivo geral que pretendo alcançar é “Mediante 

essa premissa, pretendo analisar se as Ações Afirmativas se configuram como uma proposta 

pedagógica na Universidade e se contribuem para a formação de cidadãos críticos, capazes de 

contribuir para a transformação da crise sócio ecológica atual”. Enquanto os específicos são: 

pesquisar, através de amostra, os conceitos de Ações Afirmativas para os estudantes que 

desde 2009 ingressaram na FURG e que já concluíram sua graduação (egressos), por meio 

destas políticas; ampliar o conceito de Ações Afirmativas, mediante os dados da pesquisa que 

será realizada, tendo como base os Fundamentos da Educação Ambiental; categorizar o que 

evidencia as Ações Afirmativas como catarse da perspectiva crítica da Educação Ambiental. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE PERMEIAM A PROPOSTA 

 

 As vinculações teóricas dessa pesquisa estão especialmente arraigadas as 

minhas vivências e aprendizagens na política das Ações Afirmativas da Universidade Federal 

do Rio Grande - FURG, a qual atuo como servidora, bem como a minha formação como 

Mestre em Educação Ambiental pelo PPGEA. É uma pesquisa que acredita nas Ações 

Afirmativas, enquanto perspectiva emancipatória, que vai ao encontro dos fundamentos da 

Educação Ambiental, isto é, uma ação educativa que se desenvolve através de uma prática, 

nos quais valores e atitudes promovem um comportamento rumo a mudanças perante a 

realidade. 

Nesse sentido, desde 2009 a Universidade, observando os movimentos nacionais que 

estavam ocorrendo e com base no projeto de gestão defendido na época iniciou o processo de 

implementação do Programa de Ação Inclusiva- PROAI (Resolução Nº 19/2009), que visava 

oportunizar novas formas de ingressos nos cursos de graduação. Essa proposta surge como 

alternativa de políticas afirmativas na FURG, com o intuito de promover a equidade, a 

diversidade cultural e as inclusões sociais, e que refletisse sobre a autonomia universitária, a 

fim de atentar para as questões sociais. 
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Esse comprometimento com as questões sociais identifica que a Universidade é um 

espaço de transformação da realidade social e também de garantia e fortalecimento das 

políticas públicas no que concerne, em especial, as Ações Afirmativas. Por isso, considera-se 

o ano de 2009 um dos marcos na história da FURG, com relação ao início das Ações 

Afirmativas. Segundo Loureiro (2004), a Educação Ambiental transformadora é uma 

educação enquanto práxis social e as Ações Afirmativas, no meu entender, é uma proposta 

pedagógica que contribui para afirmar este processo de construção de uma nova sociedade. 

Com relação a proposta pedagógica, compartilho da ideia de Kramer (1997, p.15) que “toda 

proposta pedagógica é expressão de um projeto político e cultural”, e no caso dessa pesquisa, 

ultrapassa o enfoque puramente educacional. É a partir dessa premissa que considero 

necessário adentrar no enfoque ambiental, pois a “Educação Ambiental” anuncia o contexto 

da prática educativa, que por sua vez motiva e qualifica suas ações:  

Entendemos que falar em Educação Ambiental transformadora é afirmar a 

educação enquanto práxis social que contribui para o processo de construção 

de uma sociedade pautada por novos patamares civilizacionais e societários 

distintos dos atuais, na qual a sustentabilidade da vida, a atuação política 

consciente e a construção de uma ética que se afirme como ecológica sejam 

seu cerne. (LOUREIRO apud LOUREIRO, 2004, p. 90) 

 Nessa perspectiva, a Educação Ambiental transformadora, assume uma atitude 

dialógica diante dos fenômenos que a cercam, pois são ao mesmo tempo antagônicos e 

complementares, caracterizando-se como complexa, uma vez que comporta diversas 

dimensões e traços. Segundo Almeida (2004, p.26) o complexo “...É tecido de elementos 

heterogêneos inseparavelmente associados que apresentam a relação paradoxal entre o uno e o 

múltiplo ”.     

Sem perder o foco dessa complexidade, a FURG comprometida com um diálogo 

renovado por ideias plurais, considerando os contextos local, regional, nacional e global, já 

apontados no Projeto Pedagógico Institucional de 2015 a 2018 e em seu Projeto Político 

Pedagógico anterior, em 2013 realizou a avaliação do PROAI, visando sua qualificação e a 

partir da criação da Lei Nº 12.711/ 2012, que trata da Reserva de Vagas a Estudantes Egressos 

de Escolas da Rede Pública nas Universidades Federais e Institutos Federais. Logo, o PROAI 

foi reestruturado como Programa de Ações Afirmativas- PROAAf (Resolução Nº 20/2013), e 

apresentou adequações como o aumento para dez vagas para o ingresso de estudantes 

indígenas; dez vagas para o ingresso de estudantes quilombolas por processo seletivo 

específico, e a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência na Universidade. 

Embora seja pouco tempo do desenvolvimento destas políticas de Ações Afirmativas 
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na FURG, compreendo que o trabalho realizado está sendo construído de maneira 

participativa e constante, contribuindo na construção de uma Universidade pública plural, 

democrática e representativa das camadas sociais de seu país. Nesse viés, buscando sempre 

por base, o dever constitucional do Estado de reparação de danos históricos, a fim de construir 

uma nação igualitária, e também melhorando as condições de acesso e permanência para esses 

estudantes. 

Logo, a FURG busca mediante inúmeras ações, proporcionar condições para a 

construção de um ambiente de crescimento e desenvolvimento humano para os estudantes, a 

fim de consolidar o compromisso da Universidade com as políticas de Ações Afirmativas. 

Isso vai ao encontro do que defende Fonseca que quando afirma que é importante sempre 

questionar o papel social da universidade. Segundo o referido autor: 

As universidades têm um papel e uma função social e política a cumprir no 

desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, econômico, institucional e 

político do Estado, na medida em que estruturam também as bases de nossa 

soberania nacional: criação, renovação e difusão de conhecimento. 

(FONSECA, 2009, p. 99). 

Para promover essas ações a FURG acredita em um processo participativo de todos os 

segmentos, respeitando a autonomia dos sujeitos envolvidos. Entendo que o referido processo 

está fundamentado nas contribuições de Paulo Freire sobre diretividade, diálogo e 

humanização com os sujeitos envolvidos, isto é, ações que se fundamentam nos princípios da 

educação emancipadora e crítica: 

Por isto o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias 

de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, ideias a 

serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 45). 

Tais ações valorizam o saber adquirido na experiência social e cultural que direcionam 

para novas aprendizagens, e consequentemente, reforçam a necessidade de promoção de 

políticas institucionais que promovam a permanência, a formação acadêmica dos seus 

estudantes e a transformação da comunidade em geral. Logo, o diálogo, que é base na 

educação, apresenta-se numa perspectiva transformadora e popular de Educação Ambiental, 

porque só nos educamos/aprendemos dialogando em um conjunto de relações, pelas quais 

definimo-nos como seres sociais e planetários. Freire já justificava a visão de educação como 

um processo dialógico pelo qual nos educamos mutuamente mediados pelo mundo (Loureiro, 

2004). 

Segundo Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é importante 

defendermos uma pedagogia que promova a emancipação dos sujeitos, seja por intermédio de 
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lutas ou pela sua própria libertação. Contudo, isso só terá significado e sentido se os próprios 

oprimidos se empenharem na reconstrução de sua humanidade, buscando “[...] a grande tarefa 

humanística e histórica dos oprimidos–libertar-se a si e aos opressores” (FREIRE, 1987, 

p.30). 

Nesse viés, a possibilidade de pensarmos em uma nova sociedade deve considerar que 

somos seres com culturas, linguagens, racionalidades e éticas (LOUREIRO, 2004), inclusive 

natureza e por inúmeras razões, entre elas a biológica, transformamos a mesma e isso se torna 

parte de um processo histórico-cultural. E a dialética aparece com um método que possibilita 

o diálogo crítico com outras abordagens do campo ambiental que se utiliza de alguns 

pressupostos comuns na formulação de suas visões de mundo (LOUREIRO, 2004). 

A Educação Ambiental crítica, por sua vez, nasce da educação popular de Paulo Freire 

e da pedagogia crítica, no qual sua base teórica é o marxismo. Essa perspectiva crítica 

também traz discussões da ecologia política, que insere a dimensão social das questões 

ambientais, passando essas a serem trabalhadas como questões socioambientais 

(GUIMARÃES, 2004). 

Nesta lógica, as Ações Afirmativas surgem para promover a inclusão dos grupos 

historicamente marginalizados, afirmando suas identidades perante a sociedade em geral e 

originando assim a diversidade e a pluralidade, principalmente no ensino superior, que até 

pouco tempo era visto como elitista. Reforça-se assim a importância de entender e viver a 

Universidade como espaço de reivindicações, de luta, entendendo que a mesma tem um papel 

social com o potencial de transformar a história da sociedade e a trajetória das Ações 

Afirmativas, mediante a perspectiva crítica da Educação Ambiental. 

Relacionando os processos descritos, compreendo que as Ações Afirmativas 

atravessam os Fundamentos da Educação Ambiental Crítica e Transformadora, pois se 

apresentam como um conteúdo emancipatório, a partir de uma matriz que vê a educação como 

elemento de transformação social, em que as atividades humanas relacionadas ao fazer 

educativo provoca metamorfoses individuais e coletivas, locais e globais, bem como 

econômicas e culturais (LOUREIRO, 2004). 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o intuito de interpretar o fenômeno que observo e vivencio, bem como de atingir 

os objetivos geral e específicos, classifico essa pesquisa como qualitativa. Conforme Minayo, 

o método qualitativo pode ser definido como um universo de significados e busca questões 
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específicas que não podem ser mensuradas: 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham sido usadas para estudos de 

aglomerados de grandes dimensões (IBGE, 1976; Parga Nina et.al 1985), as 

abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e 

segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 

atores, de relações e para análises de discursos e de documentos. (MINAYO, 
2010, p. 57) 

Nesse sentido, proponho realizar uma amostra de entrevistas com estudantes que 

ingressaram na Universidade por meio de políticas de Ações Afirmativas e que concluirão a 

graduação até o final do ano de 2016. As entrevistas serão semiestruturadas, guiadas mediante 

um roteiro de questões, mas permitirão uma organização flexível e a ampliação dos 

questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelos entrevistados 

(FUJISAWA, 2000). Nesse movimento, analisarei se as Ações Afirmativas se configuram 

como uma proposta pedagógica na Universidade e se contribuem para a formação de 

cidadãos críticos, capazes de transformar a crise sócio ecológica atual. 

Para tanto, fiz uma pesquisa no Sistema de Informações Acadêmicas da FURG, a fim 

de obter uma noção do número de entrevistas que serão realizadas, no qual foi possível 

constatar que somente a partir do ano de 2012 houve formandos, mediante as políticas 

supracitadas adotadas pela FURG desde 2009. Isso não significa, que antes das políticas de 

Ações Afirmativas adotadas pela FURG não tivessem estudantes ingressantes e formandos, 

egressos de escola pública, oriundos de bairros periféricos ou com deficiência, por exemplo. 

Estes estudantes, provavelmente, dependeram de posturas voluntárias de outras pessoas para 

concluírem seus estudos, o que não fica cadastrado no sistema da Universidade. 

No quadro abaixo é possível observar que desde 2012, o sistema cadastrou 332 

estudantes formados oriundos de escola pública e 64 estudantes formados que além de 

egressos de escola pública, são autodeclarados pretos, pardos e/ou indígenas, isto é, em torno 

de 10% dos estudantes formados neste período foram atendidos pelas políticas de Ações 

Afirmativas que a FURG adotou. Por trabalhar diretamente com tais políticas na 

Universidade, tenho a informação de que até o final do ano de 2016, teremos as duas 

primeiras estudantes indígenas formadas, que ingressaram por Processo Seletivo Específico, 

no qual pretendo incluir como entrevistadas nessa pesquisa. 
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ESTUDANTES COTISTAS FORMADOS NA FURG 

Ano L1
101

 

 

L2
102

 L3
103

 L4
104

 AC
105

 A1
106

 Indígenas
107

 

Quilombolas
108

 Formados 

2012 - - 01 - 933 - - - 934 

2013 - - 18 - 979 - - - 1004 

2014 - - 106 26 806 - - - 938 

2015 - - 207 38 720 - - - 970 

Totais - - 332 64 3.438 - - - 3.846 

Fonte: Sistemas de Informações Acadêmicas da FURG (em 20/7/2016) 

 

Quanto à análise de dados, pretendo utilizar-me da “Análise de conteúdo” (FRANCO, 

2007). Esta análise parte da “mensagem”, podendo ser verbal, escrita, gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou absolutamente provocada, expressando consequentemente um 

significado e um sentido. Sobre isso, Franco esclarece que: 

Neste sentido, a Análise de Conteúdo, assenta-se nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui entendida 

como uma construção real de toda a sociedade e como expressão da 

existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e 

desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se 

estabelece entre linguagem, pensamento e ação (FRANCO, 2007, p.12). 

 

É importante salientar que existe ainda uma possibilidade de analisar o conteúdo 

“oculto” das mensagens, encaminhando uma análise para além do que pode ser identificado e 

relacionado teoricamente. Franco resume que: 

                                                           
101 Esc. Pública e renda 

102 �
 Esc. Pública, renda e raça 

103 �
 Esc. Pública 

104 �
 Esc. Pública e raça 

105   Ampla concorrência 

106 �
 Pessoas com deficiências 

107 �
 Estudantes que ingressaram por Processo Seletivo Específico 

108 �
 Estudantes que ingressaram por Processo Seletivo Específico 
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[...] o que está escrito, falado, mapeado, figuramente desenhado, e/ou 

simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a 

identificação do conteúdo, seja ele explícito e /ou latente. A análise e a 

interpretação dos conteúdos são passos (ou processos) a serem seguidos. E, 

para o efeito caminhar neste processo, a contextualização deve ser 

considerada como um dos principais requisitos, e mesmo como o pano de 

fundo para garantir a relevância dos sentidos atribuídos às mensagens. 

(FRANCO, 2007, p. 16) 

Assim, mediante este projeto de pesquisa, espero contribuir teoricamente com a 

fundamentação de uma proposta pedagógica na FURG, no caso as Ações Afirmativas, para 

além do contexto político brasileiro atual. 

Concluída a tese espera-se que a mesma ofereça embasamento, no sentido de 

potencializar as discussões acerca das políticas de Ações Afirmativas na FURG, mesmo que 

nacionalmente essas políticas se dissolvam mais adiante. Defendo ainda que essa proposta de 

manter tais políticas é a catarse da Educação Ambiental Crítica, uma vez que desvela as 

relações de dominação que permeiam a sociedade atual. 
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AS RELAÇÕES DE PERTENCIMENTO NO PROCESSO DE 

CONSTITUIÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS: 

APRENDIZAGENS TRAMADA NAS RODAS DE FORMAÇÃO 
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RESUMO: Este trabalho apresenta as aprendizagens construídas na disciplina intitulada “As relações 

de pertencimento no processo de constituição de educadores ambientais”, do PPGEA/FURG. A 

proposta curricular convidou-nos a compreender e refletir sobre o sentido do lugar no mundo 

contemporâneo; avaliar as principais questões sobre a emergência das preocupações sobre o lugar; 

buscar na ontologia fundamental de Heidegger e na ontologia da modernidade de Giddens um ponto 

de diálogo para pensar o lugar enquanto circunstancialidade; refletir sobre o papel da corporeidade 

como mediador entre o lugar e o mundo; compreender a categoria lugar para a pesquisa no campo da 

educação ambiental; conhecer in loco as transformações socioespaciais produzidas no espaço agrário e 

urbano do município do Rio Grande e como os vetores da horizontalidade e verticalidade contribuem 

para a configuração do espaço. As leituras propostas, a participação nas rodas de formação, as 

expedições de estudos e a escrita dos registros reflexivos foram importantes para a formação dos 

educadores ambientais, promovendo um melhor entendimento sobre o sentido do lugar e as suas 

relações com o ser e estar no mundo e sua articulação com o projeto de tese. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Pertencimento. Sentido do lugar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Durante o primeiro semestre de 2016, foi ofertada no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA), a disciplina intitulada “As relações de pertencimento no 

processo de constituição de educadores ambientais”, na Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) localizada na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul. 

 A organização didática da disciplina bem como o processo pedagógico proposto foi 

organizada da seguinte forma: o material didático foi disponibilizado na plataforma Moodle, 

para a leitura prévia e posterior debate na roda de formação semanal, juntamente com a 

mediação da professora. Após a discussão na roda os alunos confeccionavam registros 

reflexivos, com a intencionalidade de articular as discussões proposta em cada leitura com o 

projeto em construção da sua pesquisa de mestrado e/ou doutorado em desenvolvimento, e 

postavam na Plataforma Moodle. No início de cada aula semanal, dois alunos realizavam a 
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leitura dos registros reflexivos, para partilhar as aprendizagens construídas e fomentar o 

debate na roda de formação. 

 Outras atividades também foram desenvolvidas durante o semestre, tais como: cada 

aluno trouxe um objeto pessoal que tivesse um sentido de pertencimento ao lugar para si, 

despertando o entrosamento e o conhecimento pessoal e profissional entre cada aluno que 

participava da roda de formação da disciplina. Também foram realizadas duas expedições de 

estudos com o objetivo e problematizar in loco os conhecimentos construídos, bem como, 

compreender as transformações socioespaciais ocorridas no município do Rio Grande, a partir 

da discussão do campo da Educação Ambiental.
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 Este relato de experiência apresenta as aprendizagens construídas com a participação 

na roda de formação e a escrita dos registros reflexivos, de acordo com as leituras propostas. 

A seguir, partilhamos essas escritas. 

 

OS REGISTROS REFLEXIVOS NA CONSTITUIÇÃO DE EDUCADORES 

AMBIENTAIS  

  

O primeiro texto sugerido para leitura intitulado “O sentido de lugar” de autoria de 

Lívia de Oliveira levou-nos a compreender que o lugar é constitutivo do sujeito, pois estamos 

ligados em tempos e espaços. Oliveira (2012), ao discutir sobre o sentido do lugar referencia 

Cassirer
111

 que nos convida a refletir sobre o sentido do sentido. Segundo ele, “sem a 

identidade entre o objeto a ser conhecido e a realidade conhecida, o fato do conhecimento 

seria inexplicável”. Sentido de lugar significa lugar enquanto espaço vivido. Compreender o 

sentido de lugar na atualidade requer olhar o lugar enquanto um ponto nodal que sofre 

interferência dos vetores da horizontalidade e da verticalidade, considerar que o lugar 

pertence a uma rede global que forma um conjunto de teias, e que a partir destas acontecem as 

mudanças no lugar, na sua configuração e também no seu sentido.  

Oliveira (2012) a partir de Muntañola
112

 convida-nos a refletir sobre as dimensões 

significativas do lugar, a partir da semiótica do lugar. Das 03 dimensões (polaridades) 

significativas temos: itinerário que consiste na forma de constituir o ser no lugar 

(falar/habitar); radiante que trata do ser construindo e ampliando a sua identidade (meio 

físico/meio social); e o equilíbrio entre o itinerário e o radiante (figuração/conceituação) que 

convida-nos a refletir sobre a forma de ser e estar no mundo.  

Também Oliveira (2012) relata que de acordo com Tuan
113

, o espaço e lugar são 

designações do nosso cotidiano, não há necessidade de estruturar o espaço, pois ele 

corresponde o lugar onde nos movemos e nos locomovemos. Para esse autor, cada sujeito tem 

seu lugar no mundo, haja visto que o lugar corresponde ao espaço vivido e clarificado em suas 

relações de pertencimento. Segundo ele, o espaço é abstrato e o lugar é concreto, e todo lugar 

adquire identidade. Pontua que a “valorização do lugar é um objeto no qual se pode habitar e 

desenvolver sentimentos e emoções. Não importa se é natural ou construído, os seres 

                                                           
111 CASSIER, E. Antropologia Filosófica. São Paulo: Mestre, 1972. 
112 MUNTAÑOLA, J. La Arquitetura Como Lugar. Barcelona : Gustavo Gill, 1973. 
113 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência Trad. Lívia de Oliveira. São Paulo: Difel, 
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humanos se ligam ao lugar quando se adquire um significado mais íntimo.” Entendemos que 

o sentido de lugar esta relacionado com o que experienciamos no cotidiano vivido, que 

levamos dentro de nós e que nos constitui enquanto sujeitos históricos, pois a corporeidade da 

nossa experiência mundana dá-se situada em um lugar (bairro, cidade, estado, país, etc.). De 

acordo com Loureiro (2012), a educação ambiental enquanto práxis social e processo de 

reflexão sobre a vida e a natureza, contribui de forma significativa para a transformação do 

modo como nos inserimos e existimos no mundo. 

O segundo conjunto de textos propostos para leitura continha as seguintes leituras: 

Reflexões sobre a emergência aspecto e essência de lugar de autoria de Edward Relph; O 

Triunfo do lugar sobre o espaço de João Batista F. de Mello e; Lugar e sujeito escrito por 

Vicent Berdoulay e J. Nicolas Entrikin. 

A leitura do primeiro texto sugerido neste conjunto, parte da inquietação do autor 

Relph (2012), pelo termo “lugar”, voltado para a parte da fisionomia do lugar, que até poucos 

anos atrás, era um dos temas que não atraia a atenção de muitos estudiosos. Mas, 

recentemente este assunto vem sendo discutido por outras áreas de conhecimento, como a 

psicologia, sociologia, arquitetura, paisagismo entre outras. No texto anterior de Oliveira 

(2012), vimos o lugar como tempo lugarizado (tempo em espaço). E neste, vimos o lugar 

relacionado com o significado de lugaridade, ou seja, com o sentido que nós seres humanos 

atribuímos ao lugar a partir da experiência.  

Para Relph (2012), existem três questões, que enfatizam o interesse sobre o termo 

lugar:  

- 1ª questão (as razões pelo interesse por lugar): onde se destaca a virada espacial da 

Geografia, onde esta disciplina passa a ser compreendida em termos de espaços e de relações 

espaciais, não sendo mais vista como uma disciplina de mapeamento de lugar. 

- 2ª questão (os aspectos mais importantes do lugar): aqui o autor destaca a 

importância entre a distinção de lugar, maneiras como as pessoas se relacionam, e lugares e a 

descrição de diferentes partes do mundo.  

- 3ª questão (essência do lugar): o autor destaca o “lar” como a essência do lugar. Cabe 

aqui ressaltar, o porquê do projeto de tese ter como objeto de estudo o IFRS – Campus Rio 

Grande, lugar onde trabalhei, desenvolvi pesquisas, e sinto-me pertencente ao ambiente e ao 

mesmo tempo entendo que posso contribuir, no que se refere às práticas educativas 

ambientais, relacionando a educação ambiental com a essência do lugar. 
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O segundo texto trabalhado neste conjunto de autoria de Mello (2012), convidou-nos a 

refletir sobre “O triunfo do lugar sobre o espaço”. Segundo esse autor esse triunfo se dá pela 

experiência de vida que acontece no lugar, pela densidade do lugar que dá-se através de um 

conjunto de signos e símbolos que nós atribuímos ao lugar.  

Ainda esse autor destaca o termo balé-do-lugar, também considerado como, balé-do-

corpo nas rotinas espaços-temporais, caracterizado como a semiótica do lugar, pois é a forma 

de constituir o ser no lugar. Esta parte do texto traz para nós uma contribuição relevante, onde 

entendemos que o lugar é produtor do espaço, portanto o espaço é uma construção do lugar 

por meio da história, a relação do homem com o meio permite a produção do espaço, que com 

o passar dos anos e a forma como a sociedade relaciona-se com o ambiente, crescem as 

desigualdades sociais e a destruição ou mutilação na natureza, fazendo emergir a crise 

ambiental contemporânea. Ressaltamos a importância desta disciplina na construção do 

projeto de tese, pois a sociedade brasileira precisa entender os diversos aspectos que 

envolvem as questões sociais e ambientais. Assim, torna-se importante desenvolver práticas 

educativas que abordem a educação ambiental, em que os estudantes do IFRS – Campus Rio 

Grande sintam-se participantes e pertencentes ao meio ambiente, e assuma o seu compromisso 

com as questões ambientais.  

O terceiro texto deste grupo discutido na roda de formação de autoria de Berdoulay e 

Entrikin (2012), intitulado “Lugar e o sujeito: Perspectivas teóricas”. Segundo eles, o sujeito 

se define pela reflexividade e vontade, pela transformação refletida de si mesmo e de seu 

ambiente (p. 99 – 100) e essa relação dá-se no lugar. Para eles, o lugar, como o sujeito, reflete 

as relações complexas, resultantes da tensão fundamental que se exerce entre o particular e o 

universal, entre o provincial e o cosmopolita. É dessa tensão mesma e de sua força criadora 

que emergem a existência e a pertinência dos lugares assim instituídos (p. 111). 

O terceiro conjunto de textos discutidos nas rodas de formação foram: “Lugar 

enquanto circunstancialidade”, escrito por Eduardo Marandola Jr.; “Corporeidade e lugar: elos 

da produção da existência”, de Eguimar Felício Chaveiro; e “A importância dos lugares na 

educação ambiental” de Mauro Grün”. 

A primeira leitura refere-se ao texto de Marandola Jr. (2012), que nos leva a refletir 

sobre a dimensão espacial da existência, com foco no mundo contemporâneo, buscando na 

ontologia fundamental de Heidegger
114

 e na ontologia da modernidade de Giddens
115

, o 
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sentido do lugar enquanto circunstancialidade, esta palavra tem como significado a relação 

entre o ser e os entes (as coisas do mundo) em um cotidiano fático.    

Heidegger em sua principal obra que foi o livro “Ser e Tempo” convida-nos a 

compreender o sentido da presença do ser-aí, onde o aí não é apenas um lugar e sim um 

entendimento de mundo, é a relação que o ser encontra diante dos entes no mundo, no sentido 

de presença e de existência.  

A partir do entendimento de mundanidade, o homem se relaciona com as coisas do 

mundo, com os outros (demais) e consigo mesmo, que reflete o ser-no-mundo, lugar que está 

associado o ser no mundo. O ser-e-estar-no-mundo leva-nos a compreender o mundo 

circundante como forma de se situar no mundo, a partir do qual é possível experienciar e 

existir, ou seja, é a semiótica do lugar (habitar/falar, espaço físico/social, 

configuração/conceitualização). O habitar define lugar enquanto centro da circunstancialidade 

(conjunto de experiências que fazem a leitura do mundo), como fundamento do espaço, pois 

Heidegger parte do ser para pensar o espaço. 

Já Giddens vê a modernidade como um rompimento da pequena comunidade para as 

organizações maiores e impessoais, vê o mundo circundante como proteção e sentido do “eu” 

(self), portanto este autor parte do espaço para a constituição do eu (identidade). A ideia de 

desencaixe se constitui a partir da descontinuidade entre as ordens sociais tradicionais e as 

instituições sociais modernas.  

A problemática ambiental contemporânea e a liquidez do espaço e do tempo moderna 

fez com que vivêssemos uma crise identitária sem precedentes, marcado por conflitos, 

disputas, injustiças sociais, desigualdades profundas e insegurança. E por isso, é necessário 

existir lugares que nos dão segurança, isto é, que existam os chamados casulos protetores. 

Segundo Giddens a família, os amigos e a cultura são os elementos onde as relações estão 

alicerçadas na memória e na co-presença, reintegrada por laços afetivos no espaço-tempo. 

Neste texto percebe-se a contribuição frente ao pensamento do tema de pesquisa, visto que, se 

trata de uma pesquisa em um órgão público, que é diretamente sensível as 

circunstancialidades políticas e sociais. Na atualidade é possível observar que os institutos 

federais, em função de terem sido constituídos legalmente a partir de 2008, necessitam 

construir suas políticas, principalmente no que se refere a não geração e manejo de seus 

resíduos sólidos, não apenas no sentido de cumprimento de leis, mas sim, de desenvolver 

práticas educativas voltadas a complexidade da gestão dos resíduos sólidos. 
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 A leitura do texto de Chaveiro (2012), nos leva a pensar sobre o termo corporeidade, 

podendo ser definida como a maneira pela qual a nossa mente reconhece e utiliza 

o corpo como um instrumento que se relaciona com o mundo, ou seja, a forma de ser e estar 

no mundo dando corporeidade a minha existência. O corpo é o atributo pela qual o sujeito 

pode registar na sua carne a sua história, com a história do mundo e dos lugares. Pois, 

entendemos que não existe corpo sem espaço, assim como espaço sem corpo.  O nosso corpo 

se funda a partir das nossas experiências vividas, em lugares definidos e registrados em nossas 

memórias.  

Acreditamos que no mundo contemporâneo, somos conscientes do que devemos ou 

não fazer, o difícil é executar. Principalmente em função do atual cotidiano, ou seja, na 

correria do nosso dia-a-dia somos levados pelas enxurradas do mundo moderno. Portanto, 

devemos estar atentos ao sistema capitalista que procura moldar os nossos corpos, por meio 

das exigências da sociedade. Devemos respeitar nosso corpo e alma, guardando na memória 

os lugares vividos, e sobre tudo, buscar um olhar mais crítico para as diferenças de classes, 

para que todos vivam com dignidade e conquistem os seus espaços, diante deste mundo 

capitalista que é injusto e desigual.  

Após compreender o sentido de lugar, por que ocorre o triunfo do lugar sobre o 

espaço, o conjunto de circunstancialidades que dão corporeidade ao lugar, a roda de formação 

realizou a leitura do texto de Mauro Grün (2008), que nos convidou a refletir sobre “por que 

os lugares estão desaparecendo em detrimento do espaço”. Para esse autor, um dos legados da 

modernidade para a sociedade contemporânea foi que essa passou a viver como se estivesse 

situada em nenhum lugar. Convida-nos a pensar sobre por que nós perdemos a noção de lugar, 

e estes a sua autenticidade. Desafia-nos a refletir sobre como fazer uma reapropriação social 

dos lugares para podermos ter uma noção de lugar a assim engendrar práticas mais orientadas 

ecologicamente e mais situadas? (GRÜN, 2008, p. 04). 

Os textos abordados até aqui, contribuíram para avaliar o problema de pesquisa 

presente no projeto de tese. Desde a primeira aula, quando convidou-nos a pensar na 

relevância de desenvolver a pesquisa em um lugar, onde este, fosse um lugar em que 

tivéssemos guardado na memória como um lugar vivido e experenciado, um lugar que a partir 

de um conjunto de circunstancialidades experienciais tenha dado corporeidade a forma como 

somos e estamos no mundo na atualidade. Daí advém a construção do problema de pesquisa 

estar vinculado ao lugar - IFRS – Campus Rio Grande, local onde trabalhei e me sinto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_(anatomia)
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pertencente, onde guardo na memória as experiências vividas que fazem parte da minha 

existência.  

A percepção ambiental ainda é hoje, um tema recorrente que vem colaborar para a 

conscientização e prática de ações individuais e coletivas, desse modo, o estudo sobre as 

práticas educativas ambientais em um Instituto Federal relacionadas a não geração e ao 

manejo de seus resíduos sólidos, com foco no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) é de tal relevância para que se possa compreender melhor as inter-relações entre os 

alunos, professores, técnicos e a comunidade com o meio ambiente. De acordo com Milaré 

(2011), das 170 mil toneladas de resíduos produzidas diariamente no país, 40% vão para 

lixões ou aterros irregulares, 12% não são coletados e 48% são destinados a aterros sanitários.  

A globalização da economia e a expansão do sistema capitalista pelo mundo 

contemporâneo tem impulsionado cada vez mais a produção de bens e serviços, logo 

ocasionando uma sociedade de consumo e desperdício. O consumo exagerado provoca uma 

constante geração de resíduos, necessitando assim, em primeiro lugar, discutir o papel do 

consumo na sociedade, bem como as consequências ambientais para na sequência, buscar 

formas de promover um gerenciamento para que estes resíduos tenham uma disposição final 

adequada e dessa forma haja uma diminuição do dano ambiental. Conforme Loureiro (2012), 

a finalidade da educação ambiental sobre o trabalho a respeito do lixo; é reconhecê-lo como 

um problema social e que este deve ser trabalhado coletivamente, objetivando melhorar a 

qualidade de vida e estabelecer novas relações com a natureza.   

O último conjunto de textos abordados pela na disciplina foram: “Espaço e 

globalização” e “O retorno do território” de Milton Santos e; “Modernidade líquida” e “A 

sociedade individualizada” de Zygmunt Bauman. Ler as obras de Santos (2013) foi 

importante para entender o seu posicionamento crítico, no que se refere a globalização, e 

sobre tudo compreender a sua capacidade de percepção quanto aos fatos que iriam acontecer. 

Esse autor convida-nos a pensar o lugar a partir da perspectiva do materialismo histórico. 

Segundo ele, o lugar é um ponto nodal formado pela conjuminação dos vetores da 

horizontalidade e da verticalidade. Considera a globalização da economia perversa e aposta na 

possibilidade da construção de uma outra globalização. Para compreender esses vetores, a 

roda de formação participou de duas expedições de estudos in loco, sendo uma na zona rural 

do município e outra na cidade. Nessas expedições foi possível compreender as 

transformações socioespaciais que ocorreram ao longo do tempo na cidade do Rio Grande e 
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qual o papel da horizontalidade e da verticalidade dentro deste processo de remodelagem do 

espaço geográfico riograndino. 

Para Santos (2013) a globalização é perversa, uma das melhores maneiras de buscar o 

crescimento para os países do sul, não é se espelhar nos países do norte, que vivem no 

consumismo exagerado e dão privilégio ao desenvolvimento econômico, e sim buscar um 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental.  

Destaco aqui novamente, o projeto de tese, sobre a ótica de que não basta apenas fazer 

a destinação correta dos resíduos, o importante é buscar uma reorientação nos padrões 

de consumo estabelecidos, e é por meio de uma educação emancipadora associada aos 

princípios da educação ambiental, que se atinge um nível de consumo mais adequado 

evitando o desperdício de bens naturais, no qual todos os seres estão inseridos. 

No entanto, o correto manejo dos resíduos sólidos é formado por um conjunto de 

comportamentos, procedimentos e propósitos que apresentam como objetivo central, a 

redução dos impactos ambientais negativos, provocados no meio ambiente, sendo estes 

associados à produção e à destinação correta do lixo. A educação ambiental é entendida como 

um dos instrumentos fundamentais e indispensáveis à sustentabilidade dos processos na 

gestão ambiental, assim percebo que é relevante inserir a educação ambiental nos processos 

de gestão, principalmente na área ambiental pública, fazendo com que os aspectos políticos, 

sociais, culturais e ambientais sejam mais equilibrados na sociedade, e que o foco do 

gerenciamento de resíduos seja abordado sobre a questão da redução do consumo, na atual 

sociedade capitalista. 

Para encerrar a nossa discussão dos textos abordados pela disciplina, o autor Bauman 

(2008) nos convida a refletir sobre a liquidez do espaço e do tempo, sobre as relações sociais 

contemporâneas, sobre a falta de sentido de pertença ao lugar, sobre a emergência de uma 

sociedade individualista, marcada pela insegurança.  

Compreendemos que a individualização traz um número crescente de pessoas com 

mais liberdade e menos responsabilidade sobre seus atos. Em relação ao projeto de tese, 

percebo que atualmente não basta pensar individualmente, pois é necessário pensar no 

coletivo, no que se refere à geração dos resíduos sólidos produzidos pelo Instituto Federal. Os 

textos de Bauman contribuíram para o projeto de tese que encontra-se sobre a ótica da teoria 

crítica, na práxis incorporar ao pensamento tradicional dos filósofos uma tensão com o 

presente (realidade), identificando quais os saberes e conhecimentos adquiridos pelos 
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estudantes, professores e técnicos no ensino técnico do Instituto no trato com os resíduos 

sólidos. 

Bauman (2001) faz uma crítica ao mostrar que o atual mundo contemporâneo está 

cheio de possibilidades, para os consumidores satisfazer as suas necessidades, onde os 

consumidores encontram dificuldades em estabelecer as suas prioridades. Segundo o autor, a 

infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de escolha. Este ponto do 

texto está diretamente relacionado ao projeto de tese, pois a problemática da geração dos 

resíduos sólidos ocorre principalmente em função do consumo exagerado, por parte dos 

consumidores. Este texto do autor permitiu-me compreender que antes de pensar em gerenciar 

os resíduos sólidos gerados no Instituto Federal, deve-se pensar em quais práticas educativas 

ambientais poderão contribuir para combater o consumo exagerado, o qual o mundo 

capitalista de hoje proporciona ao consumidor. Incluir a educação no processo da gestão 

ambiental pública contribui de forma significativamente para um consumo mais consciente, 

quanto mais a instituição de ensino obtém informações sobre o conhecimento dos estudantes, 

dos professores, técnicos a respeito das práticas ambientais, melhor deverá ser a relação entre 

a comunidade e o meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

 

Este relato de experiência foi estruturado, a partir das aprendizagens construídas nas 

rodas de formação, por meio da organização didática dos registros reflexivos escritos para a 

disciplina “As relações de pertencimento no processo de constituição de educadores 

ambientais” no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, bem como a sua 

articulação com o projeto de tese.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

No decorrer da disciplina foi possível tornar mais complexa a forma de compreender o 

“sentido do lugar” - a cidade do Rio Grande, lugar de pertencimento. Compreendemos a 

importância do sentimento de pertença ao lugar numa perspectiva crítica que vai de encontro 

a perspectiva tradicional, muitas vezes associada a noção de posse. Foi possível compreender-

se pertencente ao lugar, através de elos afetivos e históricos, que nos permitem atribuir signos 

e símbolos ao lugar, através das experiências que são marcadas por um conjunto de 
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circunstancialidades que dão corporeidade a nossa existência enquanto entes humanos que 

vivem numa coletividade. Neste sentido, o problema de pesquisa do doutorado está voltado 

para um lugar no qual desenvolvi laços de afetividade e corporeidade, durante as atividades 

profissionais que desempenhei no IFRS – Campus Rio Grande, sendo assim, é um lugar que 

tenho um sentimento de pertencimento.  

Portanto, entendemos que o sentido do lugar enquanto circunstancialidade mostrou-se 

bem complexo, em função da dinâmica, dos acontecimentos, das ocasiões que interferem no 

ser e estar no mundo. Sendo este, um mundo globalizado, onde a construção das identidades 

são determinadas pela consciência de cada um. No entanto, devemos investir mais no ser e 

diminuir a intensidade do ter, neste mundo capitalista, e que a educação ambiental crítica e 

emancipatória pode tornar-se um vir a ser dessa transformação. 

As obras de Milton Santos nos proporcionaram uma melhor clareza sobre o outro 

ângulo da globalização, não apenas aquele olhar econômico voltado à diminuição da distância 

entre o espaço-tempo, sendo este um resultado gerado pelo avanço tecnológico da 

comunicação e dos meios de transporte. O autor destacou que a informação é a moeda de 

hoje, e que as grandes agências de notícias são as grandes empresas, onde as informações são 

analisadas e de acordo com os interesses, são pré-determinadas. A grande sabedoria de Milton 

Santos era: “encontrar um lugar no mundo, para todo mundo”. 

Já Bauman nos revelou que a globalização foi absorvendo as formas das pessoas de ser 

e estar no mundo, e que liquidez no espaço e no tempo nos convida a pensar na nossa carência 

humana, voltada ao mundo do consumismo gerado pelo capitalismo, que promove uma crise 

de identidade, estando esta diretamente relacionada a segurança (liberdade) das pessoas no 

mundo contemporâneo. 

Deste modo, concluímos que os textos lidos, a participação nas rodas de formação, as 

expedições de estudos e os retornos individuais da Professora na plataforma Moodle 

contribuíram de forma significativa para o processo de formação, enquanto doutoranda em 

educação ambiental, promovendo um melhor entendimento sobre o sentido do lugar e as suas 

relações com o ser e estar no mundo e o problema de pesquisa. E é por meio, de uma 

educação ambiental dialógica que se pensa na fragilidade do homem e a sua relação com o 

meio, sendo assim, é necessário antes de tudo conhecer “o lugar”, que é subjetivo a partir de 

nossas experiências vividas, enquanto um ser social.  
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RESUMO: Este artigo apresenta através de uma pesquisa-formação, que usou a observação 

participante, o diário de bordo, os registros nos portfólios coletivos, narrativas e entrevistas reflexivas 

realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/FURG no subprojeto 

da licenciatura em Geografia, elementos formativos que necessitam ser considerados para 

transversalizar a Educação Ambiental no currículo da Geografia no ensino básico. A pesquisa 

fundamentou-se na Educação Ambiental, no ensino de Geografia e na formação de professores na 

perspectiva de uma Comunidade Aprendente em Rodas de formação. Utilizou-se como ferramenta 

para possibilitar a emergência dos conhecimentos e significados a Análise Textual Discursiva. 

Averiguou-se,como elementos formativos para transversalizar a Educação Ambiental no currículo da 

Geografia no ensino básico, a importância de levarmos em consideração as concepções de Educação 

Ambiental que constituem o professor, bem como seus conhecimentos sobre os conceitos que tangem 

esse campo do saber. E, além disso, refletirmos sobre a superação das dicotomias e fragmentações 

presentes na ciência/ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Pesquisa-formação. Transversalidade 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo emerge de uma pesquisa-formação realizada nas Rodas de Formação 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/FURG, no subprojeto da 

licenciatura em Geografia, que atua em duas escolas parceiras da cidade do Rio Grande – RS. 

Este estudo contemplou a participação de 02 (dois) professores supervisores responsáveis pela 

regência do ensino de Geografia nas escolas da educação Básica e 12 bolsistas de iniciação à 

docência, sendo esses alunos regulares do curso de licenciatura em Geografia. 

Considerando a importância da aprendizagem com o outro, a pesquisa realiza da visou 

compreender elementos formativos que necessitam ser considerados para transversalizar a 
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Educação Ambiental no currículo da Geografia na Educação Básica. E em diálogo com essa 

questão entendemos que a formação de professores não implica apenas na constituição do 

profissional.  O modo como ela se concebe interfere diretamente nos diferentes espaços em 

que o educador atua, na vida de diversos sujeitos envolvidos e na sociedade como um todo. 

Além disto, partimos do pressuposto freiriano de que ninguém se forma sozinho, pois nesse 

processo estão envolvidas aprendizagens partilhadas com uma multiplicidade de pessoas que 

fazem parte do nosso convívio diário, seja na escola, na universidade, ou em outras esferas 

sociais onde há interação. 

 

APORTES TEÓRICOS 

 

Entendendo as atuais condições sociais, políticas, econômicas e educacionais em que 

vivemos, a perspectiva crítica, segundo a pesquisa-formação realizada, seria o melhor 

caminho para tornar o ensino emancipatório e libertador. A Educação Ambiental crítica e 

transformadora abre caminhos para uma ação educativa plena, integral e articulada a outras 

esferas da vida social para que se consolidem iniciativas capazes de mudar o modelo 

contemporâneo (Layrargues, 2004). E, para isto, é necessário ampliar os horizontes diante da 

atual conjuntura socioambiental em que nos encontramos, evitando leituras superficiais e 

simplificadoras da sociedade. Em diálogo com isto, Loureiro (2004) nos diz que:  

Na perspectiva da Educação Ambiental transformadora, a consciência 

crítica é uma atividade permanente que pressupõe não só a dinâmica dita 

acima e a capacidade de refletir sobre a condição de existência, mas também 

a capacidade de fazer com que estejamos aptos a projetar para além desta, 

em um movimento contínuo de conhecimento da realidade, atuação e 

superação das relações de dominação e opressão entre humanidade-natureza. 

(LOUREIRO, 2004, p.97) 

Loureiro (2004, p.21) nos diz que é preciso que se entenda a complexidade do 

processo de transformação global a que se dispõe a Educação Ambiental e a impossibilidade 

de alcançá-la, baseando os procedimentos pedagógicos apenas em um aspecto, como se este 

se replicasse espontaneamente pela sociedade. Assim, vê-se que, de acordo com o que foi 

apontado, que a abrangência de concepções teóricas e metodológicas deve estar presente na 

sala de aula na mediação sobre Educação Ambiental, para que, assim, haja um conhecimento 

passível de transformação social. Além disto, como aponta Guimarães (2012), a Educação 

Ambiental é uma prática pedagógica. Esta prática não se realiza sozinha, mas nas relações do 

ambiente escolar, na interação entre os diferentes atores, conduzida por um sujeito, os 

educadores (p. 38) e, sobretudo, é situada no contexto socioespacial ao qual a escola pertence. 
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A Geografia crítica foi também a base teórica do estudo. Para Vesentini (2004), os 

pressupostos básicos da revolução ou reconstrução do saber geográfico consistiram na 

criticidade e no engajamento. Criticidade entendida como uma leitura do real - isto é, do 

espaço geográfico – que não omita as suas tensões e contradições, e que ajude a esclarecer a 

espacialidade das relações de poder e dominação. E engajamento visto como uma Geografia 

não mais neutra e sim comprometida com a justiça social, com a correção das desigualdades 

socioeconômicas e das disparidades regionais [...]. 

A formação de educadores na pesquisa ancorou-se teoricamente nas Comunidades 

Aprendentes e nas Rodas de formação. A Comunidade Aprendente conceitua-se como uma 

constituição de grupos de afinidade com interesses e objetivos comuns, onde todos os 

participantes colaboram e interagem em parceria. São lugares de identidades que podem 

proporcionar a construção de trajetórias singulares e também coletivas (WENGER apud 

Cousin, 2013).  

Através das contribuições de Brandão (2005), podemos perceber que nos trabalhos e 

nas discussões sobre Educação Ambiental a dimensão de uma Comunidade Aprendente é tão 

essencial. Pois, independente do contexto em que se esteja vivendo uma experiência de 

Educação Ambiental, as pessoas que se reúnem em “círculos de experiências e de saberes”, 

possuem saberes que são significativos.  

Dialogando com isto, Galiazzi (2013) destaca que em Comunidades Aprendentes os 

participantes consideram-se responsáveis pelas reconstruções e aprendizagens dos demais, 

com questionamentos, críticas de produções e argumentações em diálogo no grupo, mesmo 

que alguns compreendam esse processo de forma diversificada, aceitando mais ou menos a 

crítica do outro [...].  A Roda de formação adquire uma relação de pertencimento, e o 

engajamento de cada um é visível através da intensidade do envolvimento e da efetividade.  

 

METODOLOGIA  

 

Entendemos que o estudo constitui-se em uma pesquisa-formação, pela natureza 

formativa que esteve imbricada, e por ter possibilitado processos de transformações político-

pedagógicas. A partir das contribuições de Almeida, Ghanem e Biccas (2014), entende-se que 

em um processo formativo é necessário o engajamento de todas as pessoas nele implicadas, 

abordando a formulação e o desenvolvimento, centrado na investigação desse percurso e 

evidenciando a dimensão política, tanto na educação como na investigação educacional. Para, 

com isso, ocorrer à promoção de consciência emancipatória dos sujeitos envolvidos.  
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Logo, para atender ao objetivo central da pesquisa-formação, convidamos a 

Comunidade Aprendente para escrever, individualmente, narrativas que potencializaram a 

escrita sobre as suas concepções e encontros com a Educação Ambiental. Também foram 

instrumentos de produção de dados registros reflexivos escritos em portfólios coletivos. Além 

disso, foram realizadas, leituras e discussões de referenciais teóricos sobre ensino de 

Geografia e Educação Ambiental. 

Após a realização dessas atividades formativas, fez-se uma entrevista-reflexiva 

coletiva Szymansk (2011) com a Comunidade Aprendente, com a intencionalidade de 

compreender as aprendizagens construídas na Roda de formação. E em todo o processo 

investigatório, foi utilizado um diário de pesquisa, o qual possui anotações sobre as vivências 

construídas no processo, desde a realização da pesquisa bibliográfica, perpassando as 

observações realizadas na roda de formação e todas as demais situações experienciadas no 

estudo. 

Para analisar os dados produzidos utilizou-se como ferramenta a Análise Textual 

Discursiva que pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três 

componentes: desconstrução do corpus, a unitarização e a categorização (MORAES e 

GALIAZZI, 2003). 

 Segundo esses autores, primeiramente deve se realizar a desmontagem dos 

textos (corpus), processo também chamado de unitarização com objetivos de atingir unidades 

constituintes (MORAES e GALIAZZI, 2007). Posteriormente realiza-se o processo de 

categorização, com intuito de estabelecer relações entre as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as, formando as categorias. Essas categorias extraídas possibilitam a emergência 

de uma nova compreensão renovada do todo, que é comunicada e validada, resultando o 

metatexto, que se apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos 

construídos ao longo dessas etapas. Para eles, a análise qualitativa opera com significados 

construídos a partir de um conjunto de textos e o material analisado constitui um conjunto de 

significantes, onde a emergência e comunicação desses novos sentidos e significados é o 

objetivo da análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foi realizado o processo de analise seguindo as orientações de Moraes e Galiazzi 

(2007), através da leitura atenta de cada corpus, em busca de unidades significativas, ou seja, 
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categorias emergentes. O processo gradativo de análise trouxe para o cerne da discussão a 

formação inicial e continuada de professores, e imbricada a elas, a importância de levarmos 

em consideração as concepções de Educação Ambiental que constituem o professor, bem 

como seus conhecimentos sobre os conceitos que tangem esse campo do saber. E emerge 

também a ideia de refletirmos sobre a superação das dicotomias e fragmentações presentes na 

ciência/ensino. Discutiremos sobre isso, trazendo as vivências construídas na Roda de 

formação em diálogo com referenciais teóricos que tratam da temática em questão.   

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEPÇÕES E CONCEITOS QUE TANGEM O 

CAMPO DO CONHECIMENTO 

 

Interessa ressaltar, nesta pesquisa, a importância da articulação entre a formação 

inicial e continuada constituir-se como elemento formativo basilar para transversalizar a 

Educação Ambiental no currículo do ensino de Geografia na educação básica, especialmente 

por permitir e dar corporeidade a práxis educativa. Emergiu esta discussão na pesquisa-

formação, onde foi problematizado que, para a transversalidade ocorrer no contexto escolar, 

vai depender muito da concepção de Educação Ambiental que esse professor possui. Na 

entrevista-reflexiva coletiva realizada na roda de formação, fez-se esta discussão, onde um 

sujeito da pesquisa relatou que:  

A Educação Ambiental pode ser trabalhada em diversas disciplinas. Mas 

para a transversalidade acontecer, depende muito mais da concepção do 

professor. Porque ela está em todas as ciências. Depende como ele tem essa 

visão. (CARLOS, 2015 – Entrevista-reflexiva coletiva) 

Importa destacar que esta constatação, que envolve as concepções dos professores em 

relação à Educação Ambiental, emergiu fortemente logo após a leitura e problematização do 

texto de autoria de Lucie Sauvé, intitulado “Uma cartografia das correntes da Educação 

Ambiental”. O texto apresenta uma cartografia das correntes da Educação Ambiental, fazendo 

relação com a concepção de homem e meio, de Meio Ambiente, trazendo a intenção central da 

Educação Ambiental e os enfoques privilegiados em cada uma delas. Este momento ocorreu 

na Roda de formação e caracterizou-se por forte diálogo e intensas aprendizagens.  

A Comunidade Aprendente demonstrou interesse e afinidades com as correntes mais 

atuais, nas quais trazem o meio ambiente na sua complexidade, e o homem como parte desse 

meio, pensando os processos mais articulados com caráter crítico. Podemos mencionar entre 

as mesmas, a corrente humanista, a corrente moral/ética, a corrente holística, a corrente 
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biorregionalista, a corrente de crítica social, e a corrente de sustentabilidade. Para Guimarães 

(2004), pensar ambiente na sua complexidade consiste em compreender:  

O ambiente como uma realidade complexa é aquele que interconecta o que 

está fora e dentro da escola, o que está na realidade local e global, o que está 

no pátio escolar e na reserva ambiental, o que está no social e na sua 

inclusão com ambiental. Portanto, a Educação Ambiental que assim concebe 

ambiente é uma proposta aberta ao novo, a uma nova visão de mundo que 

procura romper com os paradigmas de disjunção e suas respectivas 

condições materiais, que constituíram o modo de produção da sociedade 

contemporânea progenitora dos graves problemas socioambientais da 

atualidade. A realidade socioambiental se inter-relaciona de forma 

interdependente, não sendo um aspecto isolado da realidade. 

(GUIMARÃES, 2012, p.84) 

A Comunidade Aprendente aposta na compreensão de Meio Ambiente e Educação 

Ambiental a partir de uma realidade complexa, por entender também a Geografia em uma 

perspectiva Crítica, a qual problematiza, em seu âmago, a relação do homem com o meio a 

partir da categoria espaço geográfico que é social e historicamente construído. E é marcante a 

presença da Geografia crítica nas discussões e na realização das atividades na roda de 

formação do subprojeto.  

Embora os sujeitos de pesquisa tenham demonstrado que acreditam nessa visão de 

ambiente na sua complexidade, por outro lado, mostraram também seus anseios e dificuldades 

em planejar formas com o intuito de transversalisar essa temática na sala de aula. E por isto, 

fica evidente, a partir da pesquisa com a Comunidade Aprendente, que a formação inicial e 

continuada articulada é fundamental para que seja possível planejar formas de transversalizar 

a Educação Ambiental no currículo da Geografia, pois essa não é exercício fácil e o diálogo e 

partilha de saberes com professores em formação é um elemento importante e pode 

potencializar este processo na escola.  

Nesse prisma, através da leitura do texto sobre as correntes da Educação Ambiental, e 

através de toda pesquisa-formação vivenciada, bem como na entrevista-reflexiva coletiva 

compreendeu-se que a concepção do professor em relação a esse campo do conhecimento é 

um elemento importante, e deve ser pensado e significado no processo formativo. Esta 

questão se fez presente nas falas dos sujeitos, como é colocado a seguir:  

Vai depender do entendimento e concepção que o professor tem de Educação 

Ambiental, da concepção de Meio Ambiente, se ele tem só a visão 

conservacionista não irá conseguir realizar e pensar a transversalidade. Para 

esse professor será mais difícil. Porque para se trabalhar Educação 

Ambiental na sala de aula, não é preciso falar necessariamente e 

expressamente, isso é Educação Ambiental. (JÚLIA, 2015 –Entrevista-

reflexiva coletiva) 
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A partir da colocação realizada pelo sujeito de pesquisa, entende-se que, quanto mais 

abrangente for a sua visão em relação à Educação Ambiental, mais fácil será a promoção da 

transversalidade no contexto escolar. Ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar que 

professores que possuem uma perspectiva conservacionista ou naturalista não possam 

transversalizar a Educação Ambiental. O que a Comunidade Aprendente problematiza é a 

importância de existir, na práxis em sala de aula, um diálogo amplo, o qual envolva as 

diversas concepções e correntes desse campo do conhecimento.  

A Comunidade Aprendente demonstrou que para a transversalidade da Educação 

Ambiental ocorrer na Educação Básica, o professor precisa ter uma visão alargada, não ter 

apenas uma visão conservacionista, ou holística, por exemplo. Consideram que todas as 

correntes são de grande relevância, e que cada uma delas tem a sua contribuição para o 

processo de construção do conhecimento.  

Isso não quer dizer que o educador necessita conhecer cada uma detalhadamente.  

Entretanto, ficou também evidente que o pensar crítico e a problematização sobre o atual 

sistema em que vivemos são fatores indispensáveis para a práxis na sala de aula da Educação 

Ambiental numa perspectiva transformadora. Guimarães (2012) aposta em uma educação 

crítica, problematizando que:  

A proposta de abertura ao novo- a ruptura de paradigmas – é a de uma 

educação critica, que compreenda a sociedade em suas múltiplas 

determinações, como um sistema de realidade complexa, em que cada uma 

de suas partes (indivíduos) influencie o todo (sociedade), mas,ao mesmo 

tempo em que a sociedade, com seus padrões sociais, influencie os 

indivíduos. Portanto, para haver mudanças significativas na realidade 

socioambiental não bastam transformações individuais (partes), mas são 

necessárias também transformações recíprocas e simultâneas na sociedade 

(todo). (GUIMARÃES, 2012, p.86) 

Além da concepção de Educação Ambiental, é necessário levar em consideração a 

concepção de Meio Ambiente do professor. Um relato de um bolsista, durante a entrevista-

reflexiva sinaliza, para esta questão, demonstrando a relevância da formação inicial, tão 

reforçada nesta pesquisa em questão. Segundo ele:  

Muitas vezes os conceitos não são nem entendidos. Até hoje existe a 

discussão sobre o que é Meio Ambiente. Muitas vezes as pessoas saem da 

graduação sem os conhecimentos específicos desses conceitos que 

tangenciam o campo da Educação Ambiental. (LUCAS, 2015- Entrevista 

reflexiva coletiva) 

Estes conceitos, como de Meio Ambiente e de Educação Ambiental dão margem a 

diversas interpretações nos contextos educacionais. Emergiu, na entrevista, esta discussão, 
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onde foi relatado que, muitas vezes, o professor se forma sem o entendimento básico desses 

conceitos. Onde um sujeito da pesquisa pondera que:  

E na verdade a concepção de Ambiental como Educação Ambiental muita 

gente sai do curso sem ter. Se não passou pelo PIBID não tem. Porque vai ter 

um modo de pensar ambiental, mas não a concepção da Educação 

Ambiental. (PEDRO, 2015–Entrevista reflexiva coletiva) 

Essa narrativa também destaca que a pesquisa-formação realizada no PIBID 

potencializou a discussão sobre estes conceitos. E uma leitura realizada na Roda, do livro de 

Marcos Reigota, intitulado “O que é Educação Ambiental”, promoveu essa discussão, 

ampliando os sentidos atribuídos a este campo do saber.  Para o autor, a Educação Ambiental 

deve ser entendida como a educação política, no sentido de que reivindica e prepara os 

cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas 

relações sociais e com a natureza (REIGOTA, 1994, p.10).  

 

A SUPERAÇÃO DAS DICOTOMIAS E FRAGMENTAÇÕES PRESENTES NA 

CIÊNCIA/ENSINO 

 

É destacado pela Comunidade Aprendente de professores de Geografia que, para 

transversalizar, é necessária a superação das dicotomias e fragmentações presentes na 

ciência/ensino de um modo geral. Na universidade e na escola, os conteúdos ainda são 

mediados de uma forma disciplinar, embora as políticas públicas educacionais, atualmente, 

tenham buscado um ensino que pense a totalidade dos processos educativos.  

Durante a pesquisa-formação, especificamente na entrevista-reflexiva coletiva, esta 

questão que envolve a fragmentação do ensino/ciência fez-se presente, como elemento que 

precisa ser pensado e discutido ao considerar a importância de transversalizar a Educação 

Ambiental no Ensino da Geografia na Educação Básica. Guimarães (2004) trás importantes 

contribuições sobre esta questão, dizendo que:  

A produção do conhecimento na sociedade moderna tem uma tendência 

hegemônica de fragmentara realidade, decompondo-a em campos de estudo 

(especializações). A fragmentação do saber produziu um aprofundamento 

extremo do conhecimento, mas teve como consequências colaterais certo 

isolamento das especializações (conhecimento disciplinar), que desconectou 

a interligação das partes da visão do todo.  (GUIMARÃES, 2012, p. 83). 

Ver o ensino de forma fragmentada pode dificultar a nossa percepção sobre alguns 

processos vivenciados diariamente, e sobre o caráter da transversalidade da Educação 

Ambiental. Estas questões passam pela nossa formação enquanto sujeitos da aprendizagem e 
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enquanto professores. E, em diálogo com esta discussão, um relato de uma bolsista do PIBID 

pondera que:  

Quando eu vim para a universidade, para assistir a defesa da professora 

Cláudia que eu percebi que tinham questões ambientais na minha vida que 

eu não tinha percebido antes, sem ser dado como aquilo. Porque parece que 

agente vive num mundo onde tudo deve ser denominado, tudo tem que ser 

isso ou aquilo, parece que tudo tem que ser colocado em caixinhas. Então 

por isso, acredito que seja tão difícil agente trabalhar algumas questões, 

como por exemplo, a Educação Ambiental.  (JÚLIA, 2015– Entrevista 

reflexiva coletiva) 

Muitas vezes não percebemos que a Educação Ambiental está sempre presente no 

nosso cotidiano e em outras ciências. E não ter esta percepção dificulta o processo de 

transversalidade desse campo do conhecimento no currículo. E, a partir disso, é possível 

perceber o potencial da formação inicial e continuada de professores para dar a luz a estas 

percepções, como aconteceu ao longo destes dois anos na roda de formação, onde, através de 

um trabalho coletivo em rodas, fomos ampliando nosso universo de aprendizagem através da 

escuta, do diálogo, da leitura, do planejamento, das escritas nos portfólios coletivos e das 

histórias de sala de aula, e com o olhar atento. Dialogando com esta ideia da fragmentação, 

Guimarães (2004) destaca que:  

A escola ao imprimir em seu cotidiano, por meio das práticas pedagógicas, 

das políticas públicas educacionais e das estruturas curriculares, a lógica da 

fragmentação, da individualização atomística de professores e alunos, 

descontextualizada e não questionadora, dificulta o estabelecimento de nexos 

e uma compreensão mais complexa da problemática ambiental. 

(GUIMARÃES, 2012, p. 112) 

Trazendo a aposta na transversalidade da Educação Ambiental, entendemos que este 

campo do conhecimento ainda sofre muitas resistências no cotidiano escolar. Como aponta 

Guimarães (2004), ainda é muito comum os professores nas escolas se identificarem com a 

ideia da criação da disciplina de Educação Ambiental e de sua incorporação ao currículo 

escolar. Para o autor, essa identidade origina-se no predomínio da visão fragmentária 

(simplista e reducionista) no ambiente escolar (p.37). Guimarães (2004), sobre essa questão, 

ainda pondera que:  

Essa visão fragmentária potencializa uma forte tendência ao 

desenvolvimento, nas escolas, de ações isoladas, voltadas para o 

comportamento de cada indivíduo (aluno), descontextualizadas da realidade 

socioambiental em que a escola está inserida e do seu próprio projeto 

político pedagógico, quando há de fato algum que não seja apenas um 
documento formalmente escrito. (GUIMARÃES, 2012, p. 37) 

Além disto, na Geografia ainda é muito presente a visão dicotômica, onde a Geografia 

física é trabalhada separadamente da humana, como se as duas não possuíssem relações 
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intrínsecas e como se essas não estivessem em constante diálogo. E a partir das discussões e 

problematizações em roda, percebemos que romper com essa dicotomia é indispensável para 

transversalizar a Educação Ambiental no Ensino da Geografia. Importa, a priori, que o 

professor de Geografia trabalhe com seus alunos não apenas a relação homem e meio, mas 

para, além disso, o homem como parte pertencente ao meio em que vive e como produtor do 

espaço geográfico e das novas racionalidades que comandam a vida humana na sociedade 

contemporânea. Durante a entrevista-reflexiva, um dos sujeitos da pesquisa destaca esta 

questão, nos dizendo que:  

Dentro dessa discussão, não podemos pensar que para se formar precisamos 

saber de tudo. Mas a Educação Ambiental seria um elemento interessante 

para ser trabalhada em diversas cadeiras da Geografia, em Geologia, enfim 

em todas as cadeiras, na qual desenvolva no professor de Geografia aquela 

visão inicial que Humboldt trás, o homem como parte do meio. Por que na 

verdade na Geografia agente tem muito a visão Darwinista, em selas, 

separadas, da Geografia física e humana. (PEDRO, 2015–Entrevista 

reflexiva coletiva) 

Essa narrativa demonstra que a dicotomia ainda se faz presente nos cursos de 

formação inicial, e a Educação Ambiental poderia dar complexidade para o processo de 

ensino e aprendizagem. E, embora ela esteja imbricada na Geografia, o bolsista destaca que, 

em algumas disciplinas, essa relação é inexistente, ou não está explícita. E isso demonstra a 

importância de uma formação que potencialize ao professor refletir e avaliar formas de 

realizar a transversalidade, a qual vem sendo discutida nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica (2012) e também para o nível superior, e em outros documentos 

oficiais que tratam da Educação Ambiental no âmbito formal. 

Por este prisma, entendemos que a universidade é um espaço de formação inicial e 

continuada, profícuo, para promover esta discussão. Ela também é lugar de acontecimento, 

onde forma professores de diversas áreas, nos quais grande parte tornar-se-á professor 

atuando nos contextos escolares. Para Guimarães (2012) importa que a formação do educador 

ambiental seja diferente; e ele nos diz:  

Portanto, entendo que a formação de um educador ambiental seja diferente. 

Não é somente dar instrumental técnico-metodológico, como parece ser a 

tendência nas propostas de formação de multiplicadores em Educação 

Ambiental, mas proporcionar uma formação político-filosófica (além da 

técnico-metodológica), para transformá-lo em uma liderança apta, pela 

ruptura da armadilha paradigmática, a contribuir na construção de ambientes 

educativos, em que ele se apresente como um dinamizador de um 

movimento conjunto, capaz de criar resistências, potencializar brechas e 

construir, na regeneração, a utopia como o inédito viável da sustentabilidade. 

(GUIMARÃES, 2012, p.142) 
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Neste prisma, os professores supervisores em formação continuada foram se 

empoderando a cada processo e percebendo que a Geografia e a Educação Ambiental 

possuem relações intrínsecas. E com isto reforçamos a importância da formação inicial e 

continuada para que pudéssemos entender estas questões levantadas nesta categoria de 

análise, bem como na pesquisa de um modo geral. A narrativa de um professor supervisor em 

formação continuada problematiza sobre como compreende a relação entre esses dois campos 

do conhecimento, e nela é ponderado que:  

Eu acredito que a Educação Ambiental já perpassa o currículo, ao menos na 

minha prática. Todos os conteúdos da Geografia, independente do ano, 

independente do que seja trabalhado na escola, a Educação Ambiental faz 

parte, seja na área da Geografia econômica, seja na Geografia física. Está 

interligado. Exemplo que temos é o tema solo. Todas as ações humanas que 

estão ligadas ao tema solo elas buscam essa questão Ambiental. Os impactos, 

o uso. E isso é Educação Ambiental. (CARLOS, 2015 – Entrevista-reflexiva 

coletiva) 

Esta escrita mostra algumas potencialidades e elementos que precisam ser 

cuidadosamente considerados para transversalizar, problematizando  que a percepção e 

concepção do professor sobre a Geografia e Educação Ambiental, bem como o entendimento 

sobre a relação entre esses dois campos do conhecimento são  indispensáveis para que o 

processo de ensino-aprendizagem  na sala de aula se efetive. Neste sentido, esta narrativa 

apresentada é formativa porque mostra que é possível transversalizar a Educação Ambiental 

no Ensino de Geografia na Educação Básica, além de mostrar como o processo pode de fato 

ocorrer na sala de aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo, o qual emerge de uma pesquisa-formação realizada no PIBID, no 

subprojeto da Licenciatura da FURG, trouxe para o cerne da discussão elementos formativos 

que necessitam ser considerados no processo de transversalidade, e foram eles: a importância 

da formação inicial e continuada, atrelada as concepções e conceitos que tangem o campo da 

Educação Ambiental, e a superação das fragmentações e dicotomias presentes na ciência e 

ensino. E essas constatações emergiram do amadurecimento da Comunidade Aprendente, 

onde fomos construindo gradativamente conhecimentos, através de um trabalho alicerçado no 

diálogo e na escuta atenta, na partilha, na leitura e escrita, onde, a cada roda de formação, as 

narrativas foram se complementando na perspectiva da aprendizagem com outro.  



 

241 

 

Embora os elementos considerados como necessários para a transversalidade tenham 

sido apresentados gradativamente eles não acontecem nem podem ser pensados isoladamente 

no processo educativo. Pelo contrário, esses elementos se complementam, dialogam, estão 

interligados, formam uma teia, E esse entendimento vai depender muito da formação do 

professor, de como ele visualiza sua práxis, sua ação-reflexão-ação, e como compreende o 

sentido de lugar, daí a importância impar da formação inicial e continuada de professores ser 

pensada em diálogo e articulada. 
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RESUMO: O semiárido pernambucano é o contexto da experiência relatada neste trabalho. Mais 

precisamente, o Agreste, onde o rio aparentemente seca na maior parte do ano, tendo água corrente 

somente durante poucos meses. Procuramos destacar alguns aspectos de uma experiência de educação 

ambiental vivida pelos autores junto com um grupo de professores e educadores ambientais. O 

objetivo foi desenvolver uma reflexão sobre uma prática formativa que buscou ser dialógica, baseada 

no lugar e na construção de conhecimentos locais por professores e estudantes da educação básica. O 

resultado foi a produção de uma “Coleção de Cartilhas Autorais”, que expressa diversos olhares e 

trajetos possíveis da educação ambiental no contexto escolar.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Relato de experiência. Educação escolar. 
 

O PANORAMA DA EXPERIÊNCIA 

 

Esta experiência aconteceu no Alto Capibaribe, porção leste da bacia hidrográfica do 

Capibaribe, e abrangeu quatro municípios: Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, Brejo da 

Madre de Deus e Poção. Dizemos "Alto Capibaribe", porém esse termo contempla diferentes 

realidades: centros urbanos e zonas rurais, áreas secas e úmidas, adensadas de gente e 

rareadas de gente, com vegetação de caatinga e de brejo de altitude, povoadas de espécies 

exóticas e nativas, habitadas por pessoas que nasceram lá e por migrantes, populações 

próximas e distantes do leito do rio Capibaribe, imensa diversidade de expressões culturais, 

atividades produtivas diversas, tais como a agricultura, a criação de animais, o polo de 

confecções, e também onde se encontram conflitos em torno da exploração da água e da areia. 
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Esse contexto em nada se assemelha a um todo homogêneo ou contínuo. Então, é "Alto 

Capibaribe" porque do ponto de vista topográfico é a zona mais alta da bacia; é lá que se situa 

a mais distante nascente do rio Capibaribe, de onde ele parte para correr até o Oceano 

Atlântico.  

Os rios nessa região são intermitentes, não “correm” o ano todo, o rio “corta”, como 

dizem os ribeirinhos, e passa a maior parte do ano sem água à vista. Nesses períodos, no leito 

do rio vê-se somente o sedimento arenoso acumulado ao longo do tempo, além de “sinais” da 

natureza que apontam que a chuva ainda demora a cair. São sinais só para os “mais 

experientes”, que na sua lida observam a presença de ninhos de quero-quero nas margens, a 

falta das trilhas das formigas, o silêncio dos sapos e a inércia das aranhas caranguejeiras, que 

preferem permanecer nas suas tocas (SILVA, 2015).  

Nessa areia a água se infiltra e fica armazenada para ser utilizada pelas populações nos 

períodos de estiagem como água para uso da casa e para a “criação” de animais, 

principalmente quando as águas dos barreiros e cisternas acabam. Foi justamente o conflito 

entre esses usos múltiplos e a extração de areia do leito do rio Capibaribe que motivou o 

desenvolvimento do Projeto Águas de Areias
123

, o qual teve a educação ambiental (EA) como 

uma prática integrada às ações de produção e difusão de conhecimentos técnico-científicos, à 

formação de professores e à sensibilização e mobilização social.  

Nesse contexto, participamos, juntamente com um grupo diversificado de pessoas e 

instituições, da elaboração da “Coleção de Cartilhas Autorais”, a qual resultou de um processo 

intenso de construção coletiva de projetos de educação ambiental em onze escolas e uma 

entidade ambiental engajados na proposta. Além de uma diversidade de práticas educativas e 

de concepções acerca da educação ambiental, a experiência marcou a relevância de uma 

pedagogia baseada no lugar e dos processos autorais de construção de conhecimentos 

escolares, contribuindo para o estabelecimento de relações sociais colaborativas entre os 

participantes. 

Por meio desta comunicação, propomos desenvolver uma reflexão sobre nossa 

experiência com a produção das cartilhas autorais de educação ambiental no âmbito do 

Projeto Águas de Areias, dando ênfase aos processos e aos significados impressos nesta ação. 
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A)  O TRAJETO DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A presença das escolas nas atividades do Projeto Águas de Areias não foi mediada 

pelas secretarias de educação dos municípios, embora essas fossem informadas e convidadas a 

participar das ações propostas. A relação aconteceu diretamente com os professores, que eram 

indicados por seus parceiros ou pelos “guias” no campo
124

. Porém, a participação de certos 

professores decorreu do fato de serem conhecidos e já terem participado de outras ações de 

educação ambiental contextualizadas na bacia hidrográfica do Capibaribe, como o Programa 

Capivara
125

, por exemplo. 

Nossa experiência com a educação ambiental (EA) no Alto Capibaribe tem indicado 

que há mais tensão entre professores e descontinuidades nas ações quando os projetos 

derivam de iniciativas de equipes gestoras nas escolas e não refletem desejos e anseios dos 

próprios professores. São esses sujeitos, os professores, os principais agentes da educação 

ambiental no contexto escolar, e suas práticas tendem a estar muito relacionadas com a 

construção de uma identidade orientada por ideais e valores ecológicos (SILVA, 2013; 

SANTANA, 2015). 

A este ponto, cabe questionar, junto com Lima e Carvalho (2014), a presença de 

projetos externos às escolas e os materiais aí propostos. Na sua pesquisa sobre EA no contexto 

escolar, os autores apontam que é preciso analisar com cuidado as parcerias público-privadas 

ou com o terceiro setor na escola, pois, muitas vezes, essas parcerias não levam em 

consideração o contexto escolar, a atuação do professor e dos estudantes e a capacidade dos 

mesmos de produzirem conhecimento. De fato, com a meta de cumprir a sua responsabilidade 

social, equipes pedagógicas de empresas privadas e organizações não governamentais (ONGs) 
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promover ações de interlocução entre pesquisadores e educadores preocupados com as dimensões pedagógicas e 

políticas da educação socioambiental no Alto, Médio e Baixo Capibaribe.   
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entram na escola como um lugar carente de formação, recursos e práticas. Essa concepção 

tem acarretado pelo menos três efeitos no contexto escolar: adoção e uso, sem a devida 

reflexão, de materiais e kits de EA exógenos ao contexto local; distribuição de materiais 

totalmente separados do currículo da escola; e, depois de concluídos os projetos, abandono 

desses materiais, que parecem sem serventia para os educadores.  

Tomando as devidas precauções para evitar esse tipo de relação com a escola, o 

Projeto Águas de Areias teve o desenho geral de uma metodologia dialogada e participativa, 

voltada à elaboração de projetos escolares de educação ambiental e materiais educativos com 

conteúdos provenientes da própria realidade escolar, a partir do lugar no qual está inserida. 

Contudo, podemos dizer que esta metodologia foi delineada somente em sua estrutura básica, 

visto que os demais procedimentos foram deliberados durante o percurso da prática. 

A proposta inicial levada ao grupo de professores que se engajou no Projeto propôs a 

elaboração de projetos escolares de educação ambiental fundamentada em práticas 

investigativas da realidade local, bem como a produção de cartilhas autorais, fruto de práticas 

de EA nas escolas da região. Ao Projeto coube motivar e facilitar as ações. 

Durante a coordenação dos trabalhos, serviram de guias alguns princípios teóricos e 

pedagógicos: a escola como produtora de conhecimento; a primazia do olhar para o lugar (ou 

uma pedagogia do lugar); e a valorização do processo e do produto. Perceber a escola como 

um lugar de produção do conhecimento e não apenas de sua reprodução, nos levou à decisão 

de não preparar materiais de subsídio informativo sobre a questão hidroambiental na região, 

nem oferecer aos professores compêndios com sugestões de práticas que eles poderiam levar 

para a escola, pois não se queria engessar a ação docente, tirando dos atores escolares sua 

capacidade criativa e os tornando meros executores de um projeto que não lhes pertence. 

A perspectiva do lugar foi provavelmente o principal elemento de motivação dos 

participantes. Tomamos o lugar na concepção trazida por Grün (2008), como local onde 

vivemos e onde se desenvolve a existência real. É nele que o cotidiano acontece e que 

vivenciamos nossas experiências e criamos identidades. Retomar o lugar é repensar a nossa 

relação com o ambiente, perceber o quanto o afetamos e ao mesmo tempo somos afetados por 

ele. Isso envolve sentidos, sentimentos, valores, histórias, afetos, artes, sonhos, mitos, 

histórias.  

Com essa perspectiva, era preciso ponderar que o produto final visado, que neste caso 

seriam as cartilhas autorais, não poderia estar descolado de um processo vivenciado no lugar. 

Logo o processo figura tão importante e significativo quanto as próprias cartilhas, visto que o 
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produto deveria retratar o percurso vivenciado por professores e alunos na produção de 

conhecimentos escolares. Por isso, deu-se muito valor ao registro das atividades e das 

aprendizagens, o que nem sempre, contudo, era possível, já que de modo geral nos contextos 

escolares tende-se a negligenciar o registro sistematizado das vivências educativas. 

A partir desses princípios e com uma abordagem metodológica bastante flexível, 

foram realizadas oficinas de produção das cartilhas com cerca de 20 professores/educadores 

(entre os quais estavam duas coordenadoras pedagógicas) com atuação em diferentes níveis 

de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo também uma escola rural 

multisseriada e uma organização não governamental. Entre os professores, havia diversidade 

de formações acadêmicas: magistério, pedagogia, biologia, geografia, história e letras. 

Durante os encontros, os professores produziram planos de ação para suas escolas 

dentro da abrangente temática da água, destacando subtemas que melhor atendiam às suas 

demandas e aos seus contextos. 

Nos intervalos entre os encontros, foram feitas visitas às escolas e sustentado o contato 

entre os professores através de telefonemas, mensagens por e-mails e uso de redes sociais. 

Foram também realizados encontros com grupos menores, para melhor definição dos 

elementos constitutivos das cartilhas autorais, a fim de que ficassem garantidas as condições 

para sua produção no formato de uma coleção. Nesses momentos, conversava-se sobre a 

percepção dos professores do trabalho que realizaram e sobre a elaboração de uma cartilha a 

partir das suas experiências e daquelas dos estudantes. Indagava-se sobre seu conteúdo, 

enfoques e quais mensagens desejavam comunicar. A partir dessas conversas, os participantes 

montaram “bonecos” (protótipos)
126

 que foram posteriormente digitalizados e formatados por 

um “designer” gráfico. Esses bonecos foram socializados em um desses encontros e a 

elaboração das cartilhas prosseguiu um longo processo de sucessivas leituras com sugestões 

de alterações, sempre concordadas por meio do diálogo aberto e sensível, para que se 

produzisse um artefato autoral, mas também com potencial de comunicação em outros 

contextos. Cada cartilha produzida localmente teria de adquirir um formato e uma identidade 

compatíveis com a ideia de uma “coleção”, sem, contudo, perder sua singularidade. Para isso, 

as versões iniciais foram lidas de maneira crítica e as sugestões que surgiram foram 

encaminhadas aos autores que, presencialmente, as aprovaram uma a uma. 

Vale a pena destacar que o grupo era formado por pessoas que compartilhavam 

fartamente suas experiências, histórias, ferramentas e formas de desenvolver educação 
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ambiental. Durante as oficinas, mas também em outros eventos, reuniões e encontros que 

vivenciamos juntos, a educação ambiental era narrada com muita ênfase e as experiências 

emergiam como as principais fontes de conhecimento sobre a prática da educação ambiental, 

constituindo um importante repertório disponível para a aprendizagem da prática. 

 

B) A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E AS CARTILHAS AUTORAIS 

 

Nessa seção apresentamos uma análise abrangente dos resultados do trabalho 

desenvolvido através do seu principal produto
127

, a Coleção de doze Cartilhas Autorais. 

Durante seu processo de editoração, procuramos padronizar alguns aspectos, de modo a 

compor uma identidade entre as cartilhas. Assim, todas elas são apresentadas por um breve 

texto sobre a proposta, a escola e o tema da cartilha. Nas últimas páginas encontra-se a 

apresentação da Coleção, com imagens das capas, títulos e nomes das escolas envolvidas
128

 

(Figura 1). 

Sobre as escolas participantes é possível observar a presença de vários níveis de 

ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também alunos que não 

estavam ligados a turmas regulares e sim a projetos socioeducativos, como é o caso dos 

alunos do Projeto Se Liga.  Em sua maioria, as escolas eram públicas pertencentes a redes 

municipais de ensino, havendo duas escolas estaduais e uma escola da rede privada.  

Quanto ao perfil dos autores, é numericamente mais relevante a presença dos 

estudantes do ensino fundamental, ainda que os demais níveis de ensino contribuam 

significativamente para compor uma diversidade de abordagens. Em geral, os professores 

desenvolveram seus projetos com uma ou mais turmas de estudantes, com a exceção de 

algumas situações. No caso da Escola de Referência de Ensino Médio Luiz Alves, por 

exemplo, por existirem lá pequenos grupos de estudo, a proposta foi realizada por um desses 

grupos de estudantes, apoiados por seus professores. Situação diferente foi observada na 

Creche Dedé Lola e na Escola João Martins, nas quais todos os estudantes da escola eram 

autores.  

O envolvimento de professores e de gestores também é algo a ser destacado, pois 

influi diretamente no currículo. Nas escolas em que apenas um ou dois professores se 
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envolveram com a produção das cartilhas, observou-se uma atuação mais contida no âmbito 

das disciplinas de responsabilidade desses professores, ainda que implicassem atividades em 

contextos fora da escola. Já no caso das escolas que contaram com o envolvimento direto de 

coordenadoras pedagógicas, a condução dos projetos buscou envolver a totalidade de 

professores e estudantes, e fez com que muitas das práticas tivessem características de 

projetos orientadores das ações dos professores nas suas diversas disciplinas e, portanto, um 

efeito curricular mais marcado. 

 

 

Figura 1 – Capa das Cartilhas Autorais produzidas no âmbito do Projeto Águas de Areias 
Fonte: ANE, 2015 

 

Além disso, também se percebe a construção de práticas interdisciplinares na escola, 

expressa no trabalho coletivo de professores de diferentes disciplinas, e na inovação das 
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metodologias de produção e organização do conhecimento escolar. Esse efeito é associado à 

opção de eleger questões locais como temáticas principais dos projetos, com a consequente 

criação de espaços de diálogo entre professores de distintas áreas, bem como de 

possibilidades de ações interdisciplinares, envolvendo áreas como Português, Ciências, 

História, Geografia, Matemática e Artes.  

Quanto aos temas, as cartilhas abordam uma diversidade temática relacionada aos 

contextos locais onde as escolas estão situadas. Ao observar o título de cada cartilha, podemos 

perceber que temas ligados ao rio Capibaribe se sobressaem do conjunto das produções. De 

fato, o Capibaribe tem destaque nesses municípios, além de ser o rio de atuação do Projeto 

Águas de Areias e de diversas iniciativas de educação ambiental na bacia, tanto em âmbito 

escolar, como também no contexto não escolar, quando promovidas por organizações não 

governamentais e por órgãos de governo que voltam suas ações educativas para a bacia 

hidrográfica. 

Ressaltamos também que a abordagem de temas como a água, a areia, o rio e a mata 

partem do mundo de vida dos autores, de suas experiências, histórias, vínculos afetivos, 

identidades criadas com o rio, com a comunidade, com o lugar. No caso do Alto Capibaribe, 

são para a realidade do Semiárido, suas peculiaridades e problemas, que as atividades de 

educação ambiental são planejadas e desenvolvidas por seus autores. 

Por muito tempo estigmatizado como lugar difícil para se viver, de água pouca e terra 

seca, o Semiárido ainda é associado às figuras do retirante e de agricultores em situação de 

miséria, presentes no imaginário da nossa sociedade. O padrão de exploração e apropriação do 

Semiárido contribui para a formação desse cenário. O desmatamento, a falta de conhecimento 

acerca das características climáticas e um modelo de desenvolvimento econômico desatrelado 

dos aspectos sociais e ambientais levaram à dilapidação do bioma Caatinga e contribuíram 

para o agravamento das condições de vulnerabilidade de muitas famílias durante os períodos 

de seca, fenômeno climático recorrente nessa vasta região (PINTO; LIMA, 2004). 

Diante dessa realidade socioambiental complexa, há uma série de práticas políticas, 

econômicas, culturais, ambientais e educativas voltadas para a convivência com o Semiárido, 

que operam tanto na busca por garantias de direitos que possibilitem a permanência e a 

dignidade humana nessa região, mediante práticas agropecuárias e o desenvolvimento de 

tecnologias consoantes com o contexto climático, como na formação de culturas de 

valorização e pertença nesse lugar.  
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As cartilhas abordam esses aspectos: o olhar para o lugar, a percepção de suas 

fragilidades, mas também de suas potencialidades, seus aspectos positivos, contribuem para a 

busca de alternativas que passam tanto pela conservação quanto pela transformação da 

realidade. As noções de lugar e pertencimento permitem que as ações incluam não apenas os 

humanos, mas a comunidade biológica ali presente. É no lugar que se dão as aproximações e 

apropriações afetivas, onde se dão as experiências e vivências que atravessam e constituem as 

relações humanas. Nessa perspectiva, as temáticas ambientais locais ajudam a constituir uma 

visão abrangente de ambiente e a lidar com o que Sauvé (2005, p. 317) chama de “trama da 

vida”, esse lugar onde se encontram “natureza e cultura; (...) o cadinho em que se forjam 

nossa identidade, nossas relações com os outros, nosso ‘ser-no-mundo’”. 

Dessas experiências, resultou um conjunto de práticas voltadas para conhecer o lugar, 

e apoiadas por muitas atividades desenvolvidas pelos autores das cartilhas: aulas de campo, 

observação direta, leitura de imagens, resgate da história local, entrevistas com moradores, 

aplicação de questionários, produções artísticas, textuais e artesanais. Em todas essas 

atividades se destaca a atitude de cuidado com o ambiente, a construção de práticas 

sustentáveis e a denúncia em relação aos descuidos e maus tratos que o ambiente 

cotidianamente sofre. 

A EA tem se mostrado um forte agente mobilizador de práticas em contextos 

educativos, não apenas pela temática ambiental ser um assunto envolvente, mas também por 

estar ligada à formação de novos valores sociais, o que Carvalho, Pereira e Farias (2010) 

chamam de novas moralidades ecológicas. Estas têm sua expressão na preocupação com 

problemas ligados ao desenvolvimento da sociedade e também no surgimento de novos 

padrões de comportamento individuais e coletivos, que são socialmente compartilhados e 

almejados em prol de uma relação mais harmoniosa entre ser humano e natureza. Cuidar do 

ambiente torna-se, então, um cuidar de si, uma questão que interessa desde a mais tenra idade, 

à formação da personalidade da criança e à sua relação consigo, com o outro e com o mundo, 

e permeia as práticas ao longo da vida, sendo inclusive uma ferramenta importante no resgate 

da cidadania, na valorização e no empoderamento das pessoas. 

Desse ponto de vista, as atividades de EA aproximam a vida cotidiana da escola, 

estimulam a produção de conhecimentos sobre a realidade e contribuem para a autoestima de 

estudantes e professores ao se configurar como uma ação socialmente legitimada. 

 

C) CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PEDRAS NO CAMINHO 
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Não há processo educativo que não enfrente algum obstáculo ou dificuldade. Isso é 

inerente a toda prática social. Algumas das pedras que fomos identificando neste caminhar 

junto com a educação ambiental no Alto Capibaribe coincidem em parte com a realidade já 

estudada em pesquisas anteriores (SILVA, 2013; AGUIAR, 2014; SANTANA, 2015; 

OLIVEIRA NETO, 2015). Aqui queremos pontuar algumas que foram apontadas por nossos 

colaboradores e outras que nós próprios fomos observando na interação. 

Preferimos chamar as dificuldades identificadas no processo de produção de cartilhas 

com termo “pedras no caminho”, por entendê-las como elementos ou situações que não 

impediram o trajeto dos participantes, mas o tornaram mais penoso e árduo. Também 

concordamos que o caminho pedregoso é constituído pelo mesmo material de que são feitos a 

escola e seus processos educativos, considerando-se que a maior parte do percurso de 

construção das cartilhas aconteceu no contexto da escola, durante as práticas docentes 

regulares. 

Uma pedra, sem dúvida, é a falta de apoio da gestão escolar, que em alguns casos, 

pode se constituir numa barreira intransponível, como na escola cujos professores iniciaram as 

atividades conosco, para desistir em seguida devido a atritos com a gestão. Em outro caso, um 

professor foi impedido de participar das oficinas e dos encontros, com a ameaça de levar falta 

ou ter que repor as aulas perdidas. Embora não seja uma regra, nota-se que quando os gestores 

e coordenadores pedagógicos aderem a projetos, os professores sentem-se mais estimulados a 

investir em sua própria formação. O apoio é um forte elemento motivador que torna a 

construção, execução e culminância
129

 das atividades muito mais fácil e fluída dentro da 

escola, sendo inclusive importante para agregar professores em projetos comuns, em 

abordagens multi e interdisciplinares. Como indica Guimarães et al (2012), o suporte da 

gestão é fundamental para que a EA não ocupe um espaço periférico ou fique sem espaço na 

escola.  

Outra pedra comumente encontrada é a estrutura organizacional do currículo da escola 

e sua ênfase em conteúdos conceituais, que obriga os professores a dar conta de uma vasta 

gama de conteúdos em um espaço-tempo curricular estreito. Essa estrutura se opõe aos 

princípios da educação ambiental e representa uma das principais dificuldades apontadas 

pelos professores para a inserção de projetos que demandam mais tempo e envolvimento em 

seu planejamento, execução e avaliação. A carga horária dos professores é quase 
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completamente tomada por ações disciplinares e demandas burocráticas, o que reduz os 

momentos de pesquisa, desenvolvimento e planejamento compartilhado e interdisciplinar. 

Logo, muitos professores, para dar continuidade aos projetos e às atividades de EA nas 

escolas atuam no contra turno, negociam horários com outros professores e adotam outras 

estratégias não usuais.  

A falta de parcerias entre professores é outro entrave para a educação ambiental. 

Alguns professores informam que os projetos são feitos de forma solitária e que os colegas 

não se envolvem de maneira efetiva. A isso se soma a falta de materiais didáticos e 

paradidáticos e de metodologias de ensino voltadas à educação ambiental em diferentes 

contextos socioambientais. 

Pedras como essas são bem conhecidas por professores que fazem educação ambiental 

no contexto da escola. São tão recorrentes, que às vezes parecem perder importância, pois são 

constitutivas de uma educação escolar em crise justamente por não dialogar com seu entorno, 

com as demandas locais, com as necessidades das crianças e jovens do nosso tempo.  

Por outro lado, é nessas contrariedades que se observa um maior protagonismo dos 

professores, tanto na busca de (auto)formação, como na definição de estratégias de resistência 

no contexto em que atuam. Às vezes, isso passa por ações em rede, pela formação de 

comunidades de prática, por alianças com outros agentes sociais, pela expansão da ação 

educativa para contextos mais amplos, pela inserção de novas temáticas e objetos de 

conhecimentos, e pela renovação de práticas e valores sociais. São estratégias construídas por 

aqueles que conhecem bem seu terreno, que sabem onde encontrar brechas e interstícios por 

onde andar mais livremente. 

Nessa experiência com as cartilhas, vimos que a educação ambiental realizada no chão 

da escola não cumpre com todos os seus princípios políticos e pedagógicos transformadores, 

mas se estabelece nos espaços e lugares curriculares não completamente dominados. Nesse 

passo, podemos supor que a educação ambiental com o tempo vá abrindo espaços e marcando 

seu lugar, refletindo a criatividade e a resistência dos que vivem neste semiárido e, com suas 

práticas, buscam fazer a diferença na construção de relações socioambientais mais justas. 
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados preliminares do projeto de pesquisa “Ambientalização e 

Sustentabilidade na Educação Superior: Subsídios às Políticas Institucionais em Santa Catarina” que 

tem por objetivo contribuir com as Políticas de ambientalização e sustentabilidade na Educação 

Superior em Santa Catarina, identificando indícios, elaborando subsídios e estratégias aplicáveis ao 

ensino, pesquisa, extensão e gestão ambiental em oito Instituições de Educação Superior (IES).  Onze 

dimensões nortearam a busca por indícios de ambientalização em documentos institucionais e 

curriculares em uma das IES participantes do projeto, uma universidade comunitária localizada na 

região do Vale do Itajaí. A abordagem metodológica caracterizou-se pelo enfoque quanti-qualitativo e 

o uso de técnicas de análise documental e de análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que a 

instituição denota preocupação com a inserção da ambientalização no ensino, na gestão e no 

gerenciamento dos bens e serviços. No entanto, esses indícios estão fortemente expressos nos 

documentos institucionais, diluindo-se nos documentos curriculares, restando apenas a menção da 

Política de ambientalização nos projetos pedagógicos dos cursos e alguns indícios de ambientalização 

concentrados em uma única disciplina de um curso de graduação. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Ambientalização na Educação Superior.  Análise 

Documental. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A degradação de recursos naturais, por meio da ação humana ou desastres ambientais 

que atingem as comunidades, evidencia a necessidade de se intensificar o diálogo sobre essa 

temática, principalmente nos ambientes educacionais. Assim, reforça-se a importância da 

institucionalização da Educação Ambiental (EA) na Educação Superior.  

Como determina a Resolução n. 2, de 15 junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA (BRASIL, 2012), a EA tem por 

objetivo a “abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em todas as 

áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas”. 
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(BRASIL, 2012, p. 4). Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 19 determina que: 

§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação 

Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a 

docência na Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, 

com foco na metodologia integrada e interdisciplinar. 
§ 2º Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem 

instituir políticas permanentes que incentivem e dêem condições concretas 

de formação continuada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os 

objetivos da Educação 
Ambiental. (BRASIL, 2012, p. 7). 

Para Kitzmann (2007, p. 554) “ambientalizar o ensino significa inserir a dimensão 

socioambiental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada”. Portanto, esta 

inserção requer educar para a sustentabilidade socioambiental, com a inclusão e integração de 

conhecimentos, critérios e valores (sociais, éticos, estéticos e ambientais) em diferentes níveis 

e espaços educativos (GUERRA e FIGUEIREDO, 2014). 

Nesse contexto, as IES têm um papel fundamental frente à ambientalização e o 

enraizamento da Educação Ambiental, de maneira transversal, interdisciplinar e integrada ao 

ensino, a pesquisa, a gestão e a extensão, assumindo a responsabilidade de formar um cidadão 

crítico e responsável com o meio em que habita. 

Assim, com o intuito de contribuir com as Políticas de Ambientalização na Educação 

Superior em Santa Catarina, o projeto de pesquisa intitulado “Ambientalização e 

Sustentabilidade na Educação Superior: Subsídios às Políticas Institucionais em Santa 

Catarina” procura identificar indícios, elaborando subsídios e estratégias aplicáveis ao ensino 

pesquisa, extensão e gestão ambiental em oito Instituições de Educação Superior (IES). 

Nessa caminhada, para subsidiar a análise documental, foram elaboradas 11 dimensões 

com base nos indicadores propostos por pesquisadores da Rede de Ambientalização 

Curricular do Ensino Superior – ACES (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003) e no trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Educação Estudos Ambientais e Sociedade (GUERRA 

et. al., 2015).   

O presente artigo apresenta essas dimensões e os resultados da análise documental em 

documentos institucionais e curriculares em uma das IES participantes do mencionado 

projeto, uma universidade comunitária
135

 localizada na região do Vale do Itajaí.  
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TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A abordagem metodológica caracterizou-se pelo enfoque quanti-qualitativo e o uso de 

técnicas de Análise Documental (PIMENTEL, 2001; LÜDKE e ANDRÉ, 2003; 

RICHARDSON, 1999) e Análise de Conteúdo (BARDIN, 2008; FRANCO, 2008).  

A investigação se caracterizou pelo desenvolvimento de abordagens mistas em 

documentos. A análise de conteúdo teve enfoque quanti-qualitativo e indutivo, pautado na 

pesquisa documental, não havendo grandes preocupações com frequências e quantificações, 

mas com a existência de indícios que sinalizassem processos, práticas, ações e/ou conteúdos 

relacionados à ambientalização e sustentabilidade socioambiental.  

A análise de documentos é reconhecida como uma técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos (LÜDKE e ANDRÉ, 2003) que, segundo Richardson (1999, p. 230) 

“consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos 

para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem ser relacionadas”. 

Assim, onze dimensões nortearam a busca por indícios de ambientalização e sustentabilidade 

socioambiental em documentos institucionais e curriculares.  

Mencionadas dimensões são frutos do projeto de pesquisa “Ambientalização e 

Sustentabilidade na Educação Superior: Subsídios às Políticas Institucionais em Santa 

Catarina”, resultado da análise e adaptação dos 113 indicadores de sustentabilidade do projeto 

Definición de indicadores de evaluación de lasustentabilidaden Universidades 

Latinoamericanas (BENAYAS, 2014), dos 10 indicadores da Rede de Ambientalização 

Curricular do Ensino Superior (ACES)
136

 e no trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

Educação Estudos Ambientais e Sociedade (GUERRA et. al., 2015). São elas: 

A - Política de Ambientalização / Sustentabilidade / Meio Ambiente / 

Responsabilidade socioambiental. 
B - Gerenciamento e/ou monitoramento de bens e serviços naturais (recursos), riscos e 

impactos ambientais. 
C - Sensibilização, participação democrática e comunicação (“Educação Ambiental”). 
D - Compromisso para a transformação das relações ser humano-sociedade-natureza. 
E - Complexidade: diálogo em torno da ecologia de saberes, trabalho em redes.  
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  �
São eles: 1. Compromisso para a transformação das relações sociedade-natureza; 2. Complexidade; 3. 
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Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 6. Consideração aos aspectos cognitivos e afetivos das 

pessoas; 7. Coerência e reconstrução entre teoria e prática; 8. Orientação de cenários alternativos; 9. Adequação 

metodológica; e 10. Espaços de reflexão e participação democrática. (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 22, 

tradução nossa). 
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F - Contextualização local, global, local-global, global-local. 

G - Consideração dos sujeitos na construção dos saberes e fazeres. 
H - Consideração das relações com a comunidade e o entorno. 
I - Coerência e reconstrução entre teoria e prática. 
J - Construção de espaços permanentes de reflexão, formação e atualização. 
K - Adoção de valores como solidariedade, cooperação e responsabilidade. 

 

Buscou-se as onze dimensões nos níveis da gestão, pesquisa, extensão e ensino da IES. 

Os documentos analisados foram: institucionais (plano de desenvolvimento institucional, 

projeto pedagógico institucional, planejamento estratégico e política de ambientalização) e 

curriculares (projetos pedagógicos dos cursos e planos de ensino das disciplinas). Como 

critério metodológico adotou-se que somente seriam analisados os planos de ensino, cujos 

cursos, o projeto pedagógico apresentasse ao menos três das 11 dimensões. 

Como apoio às buscas das onze dimensões nos documentos, fez-se uso do programa 

de computador para análises qualitativas MAXQDA (VERBI Software. Consult. 

Sozialforschung. GmbH, 2016). Este programa auxilia o pesquisador no processo de 

localização e marcação do conteúdo, destacando-se pela facilidade no tratamento dos dados e 

apresentação de novas visões das informações recolhidas pelo pesquisador. Neste sentido, o 

investigador é o principal instrumento de análise dos dados, auxiliado pela ferramenta 

informatizada (BOGDAN e BIKLEN, 1994; GARCÍA-HORTA e GUERRA-RAMOS, 2009; 

POPE, ZIEBLAND e MAYS, 2000). 

No contexto do programa, os níveis foram inseridos como categorias e as onze 

dimensões como subcategorias. Nesta etapa, cada palavra, frase ou oração marcada em um 

documento pelo programa é chamada de codificação. O processo de codificação é 

basicamente a busca por algum pedaço de conteúdo que tenha coerência com alguma das onze 

dimensões e demarcado através do programa, sendo que este passa a ficar destacado para o 

usuário a partir do momento da conclusão da codificação.  

No processo de codificação, com o MAXQDA, foram realizadas buscas lexicais por 

meio de palavras chaves elencadas de cada uma das onze dimensões (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Palavras-chave selecionadas para a busca lexical em cada uma das dimensões 

DIMENSÕES PALAVRAS-CHAVE 

A1 (Política de) (Politica de ambientalização)  

A2 (Ambientalização) (Sustentabilidade) (Meio Ambiente) (Responsabilidade 

socioambiental) (Responsabilidade socio-ambiental) (Responsabilidade 

socio-ambiental) 
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B (Impactos ambientais) (Gerenciamento) (monitoramento) (bens e serviços 

naturais) (recursos ambientais)  

C (Sensibilização) (participação democrática) (comunicação) (educação 

ambiental)  

D (Compromisso) (transformação) (relações ser humano-sociedade-natureza) 

(relações) (ser humano) (sociedade) (natureza) 

E (Complexidade) (diálogo) (ecologia de saberes) (trabalho em rede) 

(trabalho em redes)  

F (Contextualização local-global local-global global-local) 

(contextualização) (impacto ambiental) (risco ambiental) (avaliação de 

impacto e risco ambiental) 

G (Consideração) (construção dos saberes e fazeres) (discussões) 

(participativas) (planejamento participativo) (atividades em grupo) 

(trabalho em grupo) (participação) 

H (Consideração das relações com a comunidade e o entorno) (comunidade) 

(participativas) (relações) 

I (Coerência e reconstrução entre teoria e prática) (teoria e prática) 

(reconstrução) (teoria) (prática) (exercício da profissão) (conteúdo e 

prática) 

J (Construção de espaços permanentes de reflexão, formação e atualização) 

(espaços de reflexão, formação e atualização) (espaços de reflexão) 

(espaços de formação) (espaços de atualização) (espaço democrático) 

(participação democrática) (participação) 

K (Adoção de valores como solidariedade, cooperação e responsabilidade) 

(valores) (solidariedade) (cooperação) (Responsabilidade) 

Fonte: O Autor (2016). 

 

Inicialmente, as palavras chaves foram formadas a partir das próprias descrições das 

dimensões. O resultado de cada busca foi armazenado em formato de planilha eletrônica para 

consulta posterior. Ao final desta primeira etapa, os resultados armazenados foram analisados 

e sinalizações “fora de contexto” foram removidas. Em seguida, cada trecho assinalado foi 

revisado, a partir da leitura criteriosa dos documentos. Aqueles que apresentavam indícios 

eram codificados em cada dimensão e nível correspondente. Ao final do processo de 

codificação, com o auxílio do programa de computador, foram gerados relatórios com os 

conteúdos demarcados pelo pesquisador para análises e conclusões.  

Os resultados foram cruzados e comparados por triangulação de dados.  Patton (2001) 

defende o uso da triangulação indicando como um estudo de combinação de métodos. Esse 

processo inclui o estudo de vários tipos de métodos voltados tanto para uma abordagem 
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quantitativa quanto qualitativa. A triangulação neste trabalho forneceu uma visão sistêmica do 

que foi analisado reduzindo a possibilidade de incoerências entre diferentes fontes de 

informação em casos que o número de variáveis é alto. 

A figura 1 representa o processo de triangulação adotado no mencionado projeto de 

pesquisa, onde é perceptível a consideração da análise documental, observações do 

pesquisador e entrevista semiestruturada no contexto geral do processo de triangulação. As 

observações do pesquisador se dão em ambos os sentidos, ou seja, da visão do pesquisador 

para o conteúdo e do conteúdo para a visão do pesquisador. Ambos conteúdo e visão do 

pesquisador estão embasados na fundamentação teórica.  

Figura 1: Triangulação de dados. 

 

Fonte: O Autor (2016). 

 

Todo o processo de análise e interpretação das informações recolhidas foram 

acompanhados de reflexões e discussões por parte dos pesquisadores. Algumas análises se 

deram através do MAXQDA por meio de relatórios fornecidos pelo programa e com a 

compilação de informações por meio da ferramenta Excel. As conclusões mais aprofundadas 

foram obtidas por meio do processo de triangulação.  

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E CURRICULARES  

 

Foram realizadas análises de conteúdo em documentos institucionais, como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Política de Ambientalização (PA) e documentos 

curriculares como os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e os Planos de Ensino (PE) que 

se enquadraram dentro do critério de três indícios de dimensões em seus respectivos projetos 

pedagógicos ou cursos. 

Das 11 dimensões elencadas para nortear essa análise, apenas três foram contempladas 

no documento PDI, presentes no item referente a PA. São elas: A (Política de 
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ambientalização/sustentabilidade/meio ambiente/ responsabilidade socioambiental), C 

(Sensibilização, participação democrática e comunicação – educação ambiental) e K (Adoção 

de valores como solidariedade, cooperação e responsabilidade).   

De acordo com as informações iniciais do Plano de Desenvolvimento Institucional 

2013-2017 (PDI), a Política de Ambientalização foi aprovada pelo conselho universitário no 

ano de 2014. Ela garante a regularização da sustentabilidade socioambiental no universo da 

IES pesquisada, quer no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. Esse documento 

encontra-se inserido, de forma resumida, dentro do documento PDI. Percebe-se na PA certa 

atenção quanto aos valores ditados pela instituição referente à ambientalização, onde no 

documento é orientado a observar esses valores em todos os espaços e relações com 

instituições públicas e privadas. 

A PA da IES prevê diretrizes para linhas de ação, estratégias de gestão, formação de 

corpo docente e funcionários além de inserção no ensino de graduação e pós-graduação. Está 

previsto, e de forma bem clara, em vários trechos do documento, a inserção da 

ambientalização no ensino de graduação e de pós-graduação, como a construção de espaços 

educadores sustentáveis, e a inserção da temática socioambiental nos projetos pedagógicos da 

instituição.  

Um ponto positivo identificado no PDI, está no item 1 (Perfil Institucional), no 

subitem 1.9 (Macro Objetivos que Fundamental o PDI), que indica os oito macros objetivos 

da instituição para os próximos 20 anos, dentre os quais, um deles está diretamente 

relacionado com a sustentabilidades: “f) Sustentabilidade: desenvolver práticas sustentáveis 

nos diferentes aspectos institucionais”.  

No item 3 (Planejamento e organização didático-pedagógica) do PDI, a dimensão A 

(indício: sustentabilidade) foi sinalizada no subitem 3.1 (Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI). Nesse item, são apontados 13 itens de atuação da IES, dentre esses, apenas um 

menciona a importância e necessidade de pensar em sustentabilidade. Enquanto, no subitem 

3.1.3.9 (Estágio Curricular Obrigatório) há menção a sensibilização dos estudantes para o 

atendimento das necessidades sociais a partir do respeito aos valores éticos que devem 

orientar a prática profissional (dimensão K, indício: adoção de valores). 

A análise documental da PA demonstra uma atenção significativa para o ensino, não 

percebido, na mesma proporção, para a pesquisa e extensão. Ela aponta, também, a existência 

de um Comitê de Sustentabilidade, formado por gestores e docentes, o qual supervisiona e 

coordena a PA.  
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Além da inserção da ambientalização no ensino, a Política de Ambientalização prevê o 

incentivo de projetos de pesquisa e extensão interdisciplinar sobre gestão ambiental, 

responsabilidade socioambiental e mudanças climáticas. No nível da pesquisa e extensão, a 

PA não prevê o incentivo da temática ambientalização em projetos que não tenham relação 

direta com o tema, mas ela prevê o incentivo à projetos que trabalhem essa temática.  

A PA procura orientar uma gestão ambiental democrática e estimular a compra de 

produtos ou serviços que em alguma parte de seus processos comtemplam práticas 

sustentáveis. No que se refere a gestão e gerenciamento, um ponto importante é que a PA 

prevê que se dê preferência aos produtos e serviços que possuam certificação ambiental 

reconhecida. 

No que se refere aos documentos curriculares, dentre os 19 cursos de graduação 

oferecidos pela IES, apenas três apresentaram mais de três dimensões das 11 propostas nessa 

análise. Os cursos são: Engenharia Química, Educação Física e Pedagogia. Em todos esses 

cursos foi apresentada a Política de Ambientalização, normatizada por regulamento específico 

aprovado pela Resolução Consuni nº. 30/14, de 22 de outubro de 2014.  

Foram detectados poucos indícios de ambientalização no conteúdo específico dos 

cursos de graduação, demonstrando que os conteúdos dos cursos não contribuem, em nada 

para além da PA, com a temática da ambientalização. 

Dentre os cursos que não apresentaram mais de três dimensões, observou-se que, em 

cinco deles (ciências contábeis, design gráfico, design de moda, engenharia de produção e 

sistema de informação) constava no item 4, subitem formação continuada 2012.1, o 

oferecimento de uma palestra com o tema sustentabilidade aos docentes e discentes. 

Curiosamente, ano coincidente (2012) com a publicação das DCNEA. Observou-se, também, 

que, dentre esses cursos, dois oferecem disciplinas relacionadas a esse tema, mas no decorrer 

do PPC não fazem menção expressiva as 11 dimensões analisadas. São eles: Administração, 

com a disciplina “Ecologia e Meio Ambiente” e Design de moda com a disciplina “Moda e 

Meio Ambiente”.  

Os cursos de arquitetura, engenharia civil e engenharia mecânica, também não 

relacionam meio ambiente diretamente com o ensino, mas demonstram preocupação com os 

impactos ambientais e o meio ambiente. Infelizmente essa preocupação está isolada no PCC. 

Em contraponto, o curso de engenharia química, que apresenta a mesma preocupação, dá mais 

enfoque a essa temática no decorrer de todo o documento. 



 

262 

 

Ficou evidente que os PPC’s se restringiram praticamente as mesmas colocações, ou 

seja, a um dos tópicos das diretrizes de extensão (tópico 1.2.2.4 Diretrizes da extensão). 

Outros ainda mencionaram a importância da sustentabilidade, mas apenas numa palestra 

oferecida na formação continuada. Outra forte evidência foi a repetição das informações 

apresentadas nos cursos que mais apresentaram maiores quantidades de indícios, se 

restringiram praticamente as mesmas colocações, ou seja, a inserção da PA no documento. 

Dos cursos que apresentaram ao menos três das 11 dimensões foram realizadas 

análises dos Planos de Ensino (PE). Eliminou-se dessas análises dos PE’s, o curso de 

Engenharia Química, pelo fato desses documentos não estarem disponíveis porque o curso 

não iniciou as aulas até a conclusão dessa pesquisa.  

Assim, foram analisados os PE’s de 59 disciplinas do curso de Educação Física e 40 

disciplinas do curso de Pedagogia referente ao primeiro e segundo semestre do ano de 2015. 

Dessas, somente duas disciplinas apresentaram indícios, são elas: “Ética e Responsabilidade 

Socioambiental” do curso de Educação Física e “Responsabilidade Socioambiental” do curso 

de Pedagogia. 

Verificou-se que no curso de Educação Física, a disciplina “Ética e Responsabilidade 

Socioambiental” está mais voltada a apresentar a importância da ambientalização e questões 

ambientais. No entanto, a dimensão I (Coerência e reconstrução entre teoria e prática) não foi 

detectada. 

No curso de Pedagogia, a disciplina “Responsabilidade Socioambiental” apresenta 

uma quantidade maior de indícios que além de apresentar a temática, demonstra uma 

articulação muito forte no sentido prático do conteúdo proposto pela disciplina. Em diversos 

pontos dos objetivos e conteúdo da disciplina, apresenta indícios no sentido de gerenciamento 

de bens com o descarte correto (impacto ambiental), compromisso com a transformação ser 

humano-sociedade-natureza além da coerência e reconstrução entre teoria e prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou identificar indícios de ambientalização com base em 11 

dimensões demonstrando que conforme a granularidade do documento, menor os indícios de 

ambientalização encontrados. Assim, constatou-se que existem mais indícios de 

ambientalização nos documentos institucionais do que nos curriculares. Sendo que, nesses 

documentos, o foco principal está mais voltado para a gestão e o ensino, e não para pesquisa e 
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extensão.  

Percebeu-se que a instituição possui um cuidado com a inserção da ambientalização, 

não somente nos aspectos do ensino, mas também em sua gestão, e no gerenciamento dos 

bens e serviços. No entanto, ficou evidente, pela análise dos documentos, que os indícios que 

demonstram esse cuidado estão fortemente expressos nos documentos institucionais, diluindo-

se nos documentos curriculares, restando apenas a menção da Política de ambientalização nos 

projetos pedagógicos dos cursos e alguns indícios de ambientalização concentrados em uma 

disciplina de um curso de graduação, demonstrando discordância com as DCNEA que 

preconizam que a EA deve ter uma “abordagem curricular integrada e transversal, contínua e 

permanente em todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades 

escolares e acadêmicas” (BRASIL, 2012, p. 4). 

A preocupação com processos de ambientalização é evidente a partir de 2014 com a 

aprovação da resolução da política de ambientalização, demonstrando uma caminhada dentro 

da própria instituição voltada para aspectos da sustentabilidade socioambiental. Clara 

evidência do avanço desta caminhada está no PPC do curso de Engenharia Química, um dos 

mais recentes da IES.  

Espera-se que, à medida que se façam necessárias as revisões dos PPC’s e 

reformulação das grades curriculares, em função das renovações dos cursos, de fato ocorra a 

incorporação da dimensão socioambiental nas diferentes disciplinas da graduação e pós-

graduação. 

Os resultados aqui apresentados subsidiarão as próximas etapas do projeto de 

pesquisa, visando contribuir para a ambientalização curricular e a gestão ambiental nesta e nas 

demais Instituições de Educação Superior. 
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DEBATENDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO 

ESCOLAR: UM BREVE OLHAR SOBRE A GAROUPA-

VERDADEIRA E OS PEIXES COSTEIROS  

 

Kerolen Rosa das Neves
137

 

 

 

 

RESUMO: Os ecossistemas marinhos e costeiros vêm sofrendo forte degradação devido à sobre 

pesca, ocupação da zona costeira, poluição e destruição dos habitats. Uma forma de problematizar os 

impactos do homem nos mares é promover no ambiente escolar um espaço aberto para debates, 

exposição de ideias e questionamentos. Logo, buscou se articular desafios, animais conservados em 

álcool, imagens, charges, história em quadrinhos, jogos e dinâmicas, todos fundamentados em peixes 

costeiros com enfoque na garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) devido à espécie correr risco 

de extinção, para dialogar sobre conservação ambiental em uma escola da cidade de Rio Grande. A 

fim de estimular o desenvolvimento de uma mudança social, um estudante com leitura crítica da 

realidade do município em que vive. 
PALAVRAS-CHAVE: Mudança Social; conservação; garoupa-verdadeira. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Peixes formam o grupo de vertebrados com maior número de espécies que todos os 

outros vertebrados em conjunto, os quais habitam os mais diversos tipos de ambientes, mas 

para isso foram necessários milhões de anos de evolução e adaptações morfológicas, 

funcionais e fisiológicas (HICKMAN et al, 2013). 

De modo geral, a morfologia dos peixes assim como a de outros vertebrados, diz tudo 

sobre o seu papel no ecossistema e os tipos de adaptações para esse ambiente. Os peixes têm 

uma grande importância ecológica, desempenham papel de consumidores em vários níveis na 

cadeia trófica, servindo de alimento e alimentando-se de muitos animais. Sendo assim, 

fundamentais nos ambientes aquáticos, para manter o equilíbrio entre as diferentes espécies 

que fazem parte da teia alimentar. Além da importância histórica, social e cultural 

(BEMVENUTI et al, 2010). 

Mesmo Rio Grande tendo tradição com a pesca e grande diversidade de peixes, onde 

muitos estão ameaçados de extinção. Pouco sobre esses animais é problematizado na escola 

pensando nesse contexto Vaniel e Bemvenuti (2006, p.5) fizeram uma analise de seis livros 
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didáticos do conteúdo de peixes (7° ano), todos indicados pelo MEC e que são utilizados em 

escolas de Rio Grande concluindo que: 

Alguns livros apresentaram textos longos com uma quantidade exagerada de 

informações, tornando-se cansativos e enfadonhos para os alunos. À medida 

que aparecem novas nomenclaturas, sem a devida definição, os alunos 

desestimulam-se a aprender e, simplesmente, passam a decorar, para 

despejar na prova uma boa resposta, esquecendo de tudo logo a seguir. A 

maioria dos livros não fez a relação necessária da teoria com a prática, 

sequer mostram que os conteúdos têm tudo a ver com seu dia a dia, por que 

eles são importantes e, tão pouco diz como utilizar esses conteúdos numa 
situação real. 

Partindo do ponto que ainda hoje o principal método de ensino utilizado nas escolas é 

o livro didático, nota-se a importância de problematizar a conservação ambiental, a partir de 

peixes costeiros de Rio Grande, dividindo e recebendo experiências com os estudantes sobre 

esses animais. 

 

FURG: A UNIVERSIDADE DOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS 

 

Por muito tempo a economia de Rio Grande, foi baseada na pesca devido 

principalmente a localização geográfica da cidade. Portanto, os estudos sobre o ambiente 

aquático e costeiro na Universidade Federal do Rio Grande - FURG se desenvolveram de 

forma a buscar compreender a ecologia das espécies de peixes, crustáceos com importância 

econômica da região (VANIEL et. al, 2006). 

A FURG segundo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) tem vocação voltada 

aos ecossistemas costeiros e oceânicos, por estar inserida em uma região costeira tem suas 

ações pautadas segundo o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 no princípio básico 

da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, busca compreender as 

necessidades locais (inter-relações entre os organismos, incluindo-se aí o homem e o meio 

ambiente) regionais, nacionais e globais.  

Porém, hoje em dia pouco desse discurso do PDI é visto na prática, observa-se uma 

grande tendência da FURG à fragmentação desse tripé, desconsiderando a extensão e 

destacando as pesquisas, principalmente nas áreas Biológicas onde os conhecimentos 

produzidos pelos programas de pós-graduação são muitas vezes incompatíveis com a 

necessidade da sociedade e comunidade local, regional.  Visando na maioria das vezes um 

comprometimento com a produtividade através das publicações que enriquecem o currículo 

lattes. 
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Segundo Santos (2004, p. 40), tal tendência não seria exclusiva da universidade 

brasileira: “o conhecimento universitário [...] foi, ao longo do século XX, um conhecimento 

predominantemente disciplinar, cuja autonomia impôs um processo de produção 

relativamente descontextualizado em relação às premências do quotidiano das sociedades”. 

Utilizando uma expressão usada pelo mesmo autor, gerou-se um conhecimento “para inglês 

ver”. 

Para Moita e Andrade (2009, p. 2) “a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão ainda não é levada em conta na prática de muitos docentes, seja porque na graduação 

a ênfase recai sobre o ensino ou porque na pós-graduação acentua se a pesquisa”.  

Se realmente houvesse um comprometimento dos docentes da universidade, nesse 

caso da FURG, com o princípio da indissociabilidade as áreas Biológicas teriam uma grande 

vantagem devido localização geográfica da cidade de Rio Grande e a vocação natural da 

universidade que é citada no PDI. Onde a extensão e a pesquisa se tornariam consequências 

naturais da docência, favorecendo e fortalecendo a universidade e o processo de ensino e 

aprendizagem (MOITA et.al, 2009). 

Frente a isso, qual o papel do licenciando em Biologia nesse processo? O site da 

FURG cita o papel das licenciaturas como o mais importante, pois caberá o ensino e 

conscientização da relevância da região costeira e, portanto, da necessidade de respeita-la e 

compreende-la. 

Paulo Freire (1996) diz que a educação não é responsável pela transformação social, 

mas que sem ela essa transformação não acontece. Aproximar a realidade da cidade de Rio 

Grande através da educação ambiental ao processo de ensino e aprendizagem, estimulando a 

criação de reflexões, debates e futuras ações é tornar a escola um espaço democrático.  

Castro (2004, p.14) afirma que a extensão:  

[...] se coloca como um espaço estratégico para promover práticas integradas 

entre as várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar 

mecanismos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, 

favorecendo a multidisciplinaridade; potencializa, através do contato de 

vários indivíduos, o desenvolvimento de uma consciência cidadã e humana, 

e assim a formação de sujeitos de mudança, capazes de se colocar no mundo 

com uma postura mais ativa e crítica. A extensão trabalha no sentido de 
transformação social. 

A partir das pesquisas da garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus), que é 

comumente encontrada na costa gaúcha e que está em perigo de extinção (CONDINI et al, 

2010), acreditasse que é possível desenvolver diferentes metodologias para problematizar a 

conservação marinha através da educação ambiental , levando o método científico adaptado à 
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escola é claro, estimulando a curiosidade, os questionamentos e formulação de respostas 

através da observação da natureza: dos sons, toques, cheiros e gostos que ela produz . Além de 

desafios experimentais, artefatos culturais e dinâmicas, auxiliando os estudantes a produzirem 

significados sobre a importância do equilíbrio da natureza (QUADRADO et al, 2015). 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma oficina na escola E.E.E.M. Dr. José Mariano de Freitas Beck – CIEP 

tendo o 6° ano do ensino fundamental como público alvo. A escola está localizada no bairro 

São João na cidade de Rio Grande. A escolha desta instituição se deu por dois motivos o 

primeiro é por sua gestão estar sempre buscando palestras, projetos e oficinas que visem 

trazer informações e trocas de experiências relacionadas ao cotidiano dos estudantes. O 

segundo é por possuir alguns estudantes que têm contato direto com a pesca devido aos 

familiares serem pescadores artesanais. 

Inicialmente teve ida á escola CIEP para fazer o convite à turma do 6° ano, 

aproveitando a oportunidade para conhecer um pouco os estudantes e os ambientes da escola. 

Foi conversado com o vice-diretor sobre os conteúdos desenvolvidos com a turma na área de 

Ciências, a fim de poder problematizar alguns assuntos relacionados à ecologia. Nesse 

momento reservou se diferentes espaços para realização das oficinas como sala de vídeo, sala 

de artes, sala de tatame e laboratório de ciências.  

A oficina foi desenvolvida em quatro atividades\encontros diferentes.  No primeiro 

encontro foi uma conversa informal com os estudantes na sala de vídeo, com auxilio de slides, 

conduzida com uma série de questionamentos. Cujo intuito era ter uma visão do que a turma 

conhecia sobre a localização privilegiada da cidade de Rio Grande para vida marinha. 

Trazendo alguns ambientes conhecidos por eles e realizando discussões a partir desses, como 

os Molhes da Barra, Praia do Cassino e também o Estuário da Lagoa dos Patos. Foram 

utilizadas charges para comentar os principais impactos ambientais que põem em risco a 

biodiversidade marinha da região.  

Com uma imagem de diferentes peixes costeiros da cidade de Rio Grande realizou-se 

questionamos sobre quais animais eles conheciam com intuito de desenvolver o terceiro 

encontro\atividade envolvendo espécies conhecidas pelos estudantes.  

Após essas discussões, fomos para a sala de tatame da escola, onde foi realizada uma 

dinâmica de teia trófica a cada estudante foi entregue um ser vivo marinho que representava 



 

269 

 

toda sua espécie. Fizemos um círculo (figura 1) com todos os participantes e deu-se início à 

atividade, após todos os estudantes estarem interligados, foi contada uma história em que os 

animais marinhos eram mortos ou predados, conforme as ligações na cadeia que a própria 

turma fez, foi cortado o barbante, fazendo assim a comparação com o meio ambiente 

(ecossistema). Para finalizar cada estudante respondeu um breve questionário sobre aspectos 

gerais da ecologia da Garoupa: quantos anos vive, onde vive, do que se alimenta etc. 

 

Figura 1: - Dinâmica teia trófica. 

Fonte: Kerolen, 2016. 

 

No final do questionário pedia que os alunos fizessem um desenho da Garoupa. Com o 

intuito de recolher esses questionários e desenhos, para que no final do projeto fosse 

construída uma discussão sobre o que eles conheciam da Garoupa no inicio do projeto e no 

termino.  

No segundo encontro com auxilio de slides foi apresentada uma história em 

quadrinhos sobre a vida da garoupa. Onde a ela conta um pouco como ela veio parar em Rio 

Grande, como é seu habitat preferido, sua alimentação, como ela é pescada e o risco que sua 

espécie vem correndo de extinção. Os quadrinhos de métodos de captura tinham um vídeo 

exemplificando. Os alunos se proporão a ler os quadrinhos e ao final da história fizemos uma 

discussão sobre o tema. Após essa etapa, formaram-se grupos de até quatro alunos e foi 

entregue a cada grupo um jogo (figura 2) o “Tabuleiro da Garoupa” que têm como objetivo 

apresentar conceitos básicos de conservação marinha, a partir do ciclo de vida da garoupa 

(PEREIRA et al. 2011).  

 

Figura 2: - Tabuleiro da Garoupa, jogo. 

Fonte: Kerolen, 2016. 
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Para o terceiro dia de oficina elaborou-se a partir dos peixes que eles citaram no 

primeiro encontro, desafios que constituíam perguntas problema que os estudantes deveriam 

responder baseando-se em exemplares de animais conservados em álcool. Além de observar 

as características de cada espécie, as questões possibilitam aproximar as vivências dos 

estudantes ao ambiente escolar. Essa atividade foi desenvolvida no laboratório de ciências 

novamente foram formados grupos de até quatro alunos, a cada estudante foi entregue um 

jaleco emprestado de laboratórios da FURG e luvas em látex descartáveis.  

A cada grupo foi entregue um desafio e uma bandeja com um ou dois peixes, 

dependendo do desafio. Nesse momento estava-se sempre circulando entre os grupos e os 

ajudando com questionamentos que podiam levar a possíveis conclusões sobre o desafio. 

Conforme cada grupo foi acabando havia separado duas bandejas com peixes marinhos com 

morfologia diferentes das mais “conhecidas” pela população em geral. 

Após todos os grupos terem discutido e chegado a uma conclusão, cada um apresentou 

para turma seu desafio e explicou suas conclusões. A partir de questionamentos foi 

problematizado como os cientistas descobrem resultados e brevemente a partir das respostas 

deles debatido como somos cientistas diariamente, bem como a importância da observação, 

questionamentos e formulações de respostas no dia-dia.  Ao final foi enfatizado como 

podemos descobrir muito sobre a ecologia de um animal, nesse caso dos peixes observando 

aspectos relacionados à sua morfologia. 

O último encontro foi à reutilização de materiais trazidos por alguns estudantes, 

juntamente com outros disponibilizados. A proposta foi discutirmos a importância do cuidado 

com a natureza, e de como podemos retardar a geração de lixo reciclável, os reutilizando 

como matérias para enfeites e adereços. Alguns alunos fizeram peixes, outros crustáceos, 

cnidários e moluscos (figura 3). Algumas meninas fizeram pulseiras e tiaras de cabelo 

personalizadas. Para concluir foi entregue a cada aluno uma camiseta do Projeto Garoupa dos 

Molhes fornecidos\doadas pelo laboratório de Ictiologia da FURG. 
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Figura 3: Confecção de animais 

Fonte: Kerolen, 2016. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/ RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No primeiro encontro os alunos estavam bem agitados, talvez pela própria metodologia 

utilizada (slides com imagens), quanto foi apresentado os peixes costeiros, boa parte da turma 

conhecia a Tainha, o Bagre, Corvina e o Tubarão Martelo. Mas, quatro estudantes filhos de 

pescadores artesanais conheciam todos os peixes mostrados na imagem. Durante a dinâmica da 

teia trófica alguns estudantes participaram mais que outros, ao final realizamos discussões e a 

reflexão da importância do equilíbrio da natureza.  

Quanto ao questionário aplicado com a turma vinte estudantes responderam, onde três 

conheciam a Garoupa, quatro já tinham ouvido falar e treze não a conheciam. Porém, após o 

desenho que os estudantes realizaram como imaginavam esse peixe, muitas dúvidas referente à 

espécie surgiram. 

No segundo encontro a história em quadrinhos ajudou a compartilhar muitas 

características da ecologia da Garoupa de uma forma descontraída e a responder as dúvidas 

que surgiram após o desenho. O retorno que a turma deu foi muito interessante, se ofereceram 

para ler e fizeram comentários a cada quadrinho, comparando com as perguntas do 

questionário. Está atividade ficou mais perceptível o interesse da turma. O jogo auxiliou a 

enfatizar aspectos relevantes que foram apresentados na história em quadrinhos, além de 

estimular o trabalho em grupo.  

No terceiro encontro o objetivo maior com os desafios foi descolar o centro do ensino 

em laboratório do monitor\educador para o estudante. Observou-se que após a entrega dos 

desafios a cada grupo os estudantes ficaram interessados e curiosos, discutindo e debatendo 

entre eles. Os estudantes cujos familiares são pescadores já tinham muitos conhecimentos 
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sobre os peixes e rapidamente responderam as respostas dos desafios, além de um dos 

estudantes compartilhar com a turma a lenda\mito do peixe linguado. Algo que seria 

interessante de ser realizado é uma roda de conversa sobre as lendas\mitos da cidade de Rio 

Grande nas escolas, haveria com certeza troca de conhecimentos entre os estudantes, além de 

valorizar hábitos e culturas locais. 

Com a atividade de reutilização de materiais foi problematizado assuntos relacionados 

à poluição e a turma ficou muito empolgada com a proposta, o que despertou atenção nesse 

último encontro foi observar a autonomia da turma do 6 ° ano da escola CIEP  , expondo suas 

ideias e vontades. A proposta era fazer uma exposição do fundo do mar na escola, mas foi 

pedido pela turma para levar os animais feitos com materiais reutilizáveis para casa. Um 

ponto bem relevante da oficina como um todo foi o desenvolvimento de discussões entre os 

estudantes. 

Sabe se que a escola é uma instituição que tem papel de destaque na produção de 

significados ao aluno sobre ciências, meio ambiente, sociedade, entre outros (MAGALHÃES 

et al, 2015).  Portanto, é importante promover nesses locais discussões sobre problemáticas e 

temas atuais  relacionados ao cotidiano da cidade de Rio Grande. 

É importante também estimular os estudantes a reconhecer sua integração com a 

natureza, buscando despertar o sentimento de pertencimento, a valorização do lugar aonde se 

vive a diversidade de seres, ecossistemas e culturas. Bem como uma reflexão da sua passagem 

pelo planeta terra (CRIVELLARO et al, 2001). 

Acreditasse que a garoupa possui um grande potencial para se tornar uma espécie 

promotora de ações de debate e conservação do ambiente costeiro. Esperasse que através de 

desafios, jogos, dinâmicas e discussões tenham sido estimulados novos questionamentos nos 

estudantes em relação ao contexto ambiental de Rio Grande e achasse de total importância à 

continuação dessas oficinas em diferentes escolas da cidade. 
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RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo é compreender 

as relações que estudantes em tempo integral estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. O 

contexto do estudo é o município de Governador Valadares, situado no Leste de Minas Gerais, 

recortado pelo rio Doce, e um dos atingidos no final de 2015 pelo rompimento da barragem de 

Fundão, localizada no município mineiro de Mariana. Outro fator relevante do estudo, nesse contexto, 

é o debate sobre educação integral que se instala com a implantação da Escola em Tempo Integral em 

todas as escolas da rede municipal, a partir de 2010, e cujo currículo se propõe a educar 

ambientalmente os estudantes. O propósito deste artigo, de cunho bibliográfico, é promover um 

diálogo entre os estudos sobre educação ambiental, educação integral em tempo integral e a teoria da 

relação com o saber. As conclusões apontam para a fertilidade desse diálogo que possibilita refletir 

sobre as aprendizagens escolares, as aprendizagens para além da escola e o sentido de uma formação 

integral que não pode prescindir da formação ambiental.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Educação integral. Relação com o saber. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Município situado no Leste de Minas Gerais, Governador Valadares conta com uma 

população estimada em 278.363 habitantes (IBGE, 2015). Em 2010 assumiu como política 

pública de educação municipal a ampliação da jornada escolar com 8 horas de atividades 

diárias, para todas as crianças e todos os adolescentes matriculados na educação infantil e no 

ensino fundamental, totalizando 63 instituições escolares funcionando em tempo integral.  

Além dessa experiência de ampliação da jornada escolar, Governador Valadares 

figurou na mídia nacional e internacional como um dos municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana, na Região Central 

de Minas Gerais. A barragem, de responsabilidade da mineradora Samarco/Vale-BHP, se 

rompeu no dia 5 de novembro de 2015, despejando na calha do rio Doce aproximadamente 
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55.000.000 m³ de rejeitos de mineração, que se espalharam por cerca de 600 km do rio, até 

chegar ao litoral do Espírito Santo. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o 

maior desastre ambiental do Brasil e o pior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, e 

estima-se que seus efeitos serão sentidos ao longo dos anos (MINAS GERAIS/SEDRU, 

2016).  

Cumpre destacar que Governador Valadares é considerado o município mais populoso 

da Bacia Hidrográfica do rio Doce e tem esse rio como a única fonte de captação de água de 

abastecimento. Dos 228 municípios que compõem a bacia, apenas Coronel Fabriciano, 

Ipatinga e Governador Valadares (em Minas Gerais) e Colatina e Linhares (no Espírito Santo) 

têm uma população superior a 100.000 habitantes. Cerca de 85% dos municípios que formam 

a bacia têm uma população de até 20.000 habitantes (CBH-DOCE, 2014).  

Se a Bacia já era uma preocupação pela redução do volume de água do rio Doce, essa 

preocupação se vê visivelmente aumentada após o rompimento da barragem, o que impõe aos 

habitantes do município esforços no sentido de compreender a importância da renovação e 

conservação do rio, além da inserção cidadã comprometida em sua defesa. 

Atualmente a maior preocupação da população de Governador Valadares é relativa à 

qualidade da água distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Assim que a 

lama de rejeitos de mineração chegou ao município no dia 8 de novembro, o SAAE 

interrompeu a captação de água do rio e, consequentemente, a distribuição de água tratada, 

fato que durou alguns dias. O serviço de abastecimento foi retomado no dia 16 de novembro, 

com o tratamento da água bruta com polímero de acácia negra, capaz de separar a água da 

lama, antes do tratamento convencional.
141

 No entanto, a desconfiança sobre a presença de 

metais pesados na água tratada, além do permitido pela legislação, tem gerado temor aos 

valadarenses, que resistem em consumir a água do SAAE, e optam pelo consumo de água 

mineral quando possível. 

Portanto, a preocupação com o rio Doce se justifica pela sua relevância para o 

município, que se forma enquanto conforma a vida das pessoas na cidade e no campo, tendo 

esse rio como parte importante do cenário. O rio Doce recorta o município, propiciando o 

estabelecimento de diferentes relações (econômicas, políticas, sociais, culturais, afetivas) 

entre as pessoas e entre os diferentes grupos populacionais. É apontado por Espíndola (2005) 

como uma categoria central para a história de Minas Gerais, pois “[...] muito mais que um rio, 

é território, paisagem, lugar, representação” (ESPINDOLA, 2005, p. 26). 
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Por sua vez, a política municipal de ampliação da jornada escolar
142

 – Escola em 

Tempo Integral (ETI) de Governador Valadares – além dos investimentos na estrutura física 

das escolas, organização da jornada docente em 40 horas semanais, mudanças na alimentação 

dos discentes, reorganização dos tempos e espaços escolares, etc., investiu em mudanças na 

proposta curricular. Foram elaboradas diretrizes curriculares, organizadas em quatro cadernos: 

o caderno 1 faz uma apresentação geral da proposta; os cadernos 2 , 3 e 4 apresentam os eixos 

temáticos que compõem a matriz curricular da ETI – eixo da Identidade e Diversidade; eixo 

da Comunicação e Múltiplas Linguagens; eixo do Protagonismo e Sustentabilidade. 

Conforme o caderno 1, a estratégia curricular é “[...] o desenvolvimento da identidade social e 

respeito à diversidade para o desenvolvimento sustentável” (GOVERNADOR 

VALADARES/SMED, 2009, p. 5). Portanto, de modo explícito, a questão ambiental compõe 

o currículo da ETI. E se antes já não era possível na escola ignorar a questão da água, no 

contexto de vida presente e no futuro para as cidades localizadas às margens do rio Doce, essa 

é uma questão premente.  

São essas as questões que mobilizam este estudo, cujo movimento teórico 

empreendido e apresentado na próxima seção deste texto, é estabelecer um diálogo entre 

educação ambiental, educação integral em tempo integral e as contribuições de Bernard 

Charlot sobre a relação com o saber. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL E RELAÇÃO COM O SABER 

 

A partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, marco inicial da educação ambiental, 

há um consenso de que “[...] se deve educar o cidadão e a cidadã para a solução dos 

problemas ambientais” (REIGOTA, 2009, p. 24). Na escola, discussões relativas à educação 

ambiental se apresentam por meio de conhecimentos específicos da área de ciências, ou como 

tema transversal, ou projetos de trabalho, ou práticas pontuais em comemoração ao “dia da 

água”, “do meio ambiente”, por exemplo, ou às vezes de modo concomitante, integrando mais 

de uma das possibilidades apresentadas anteriormente.  

Esse modo de comparecimento representa um desafio para a educação ambiental, que 

– embora pertença a um campo polissêmico que abriga diferentes interpretações e proposições 
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sobre a questão ambiental e sua relação com a educação
143

 – compartilha de preocupações 

comuns, cujo desafio é inseri-la no “coração das práticas escolares” (CARVALHO, 2005, p. 

59). 

No debate desencadeado no Brasil nos últimos anos sobre a educação integral em 

tempo integral, a educação ambiental também tem comparecido como parte da formação 

cidadã e responsável, diante dos desafios de manutenção da vida no planeta, como se pode 

conferir no Programa Mais Educação
144

 (PME), e na defesa por uma educação que almeje a 

melhoria da qualidade de vida e a promoção da saúde, como parte do “[...] desenvolvimento 

das crianças, adolescentes e jovens em todas as suas dimensões humanas (cognitiva, afetiva, 

ética, social, lúdica, estética, física e biológica)” (BRASIL, 2009, p. 10). 

Embora possa “[...] assumir diferentes significados a partir de concepções 

educacionais, políticas, sociais, culturais” (LEITE; CARVALHO; SAID, 2010, p. 170), a 

expressão educação integral,
145

 de modo geral, como usada na contemporaneidade, “[...] está 

associada à multidimensionalidade da formação do sujeito, buscando-se o desenvolvimento 

integrado de todas as suas potencialidades. Remete também à ideia de cidadania e de garantia 

de direitos” (LEITE; CARVALHO; SAID, 2010, p. 170). 

Ao considerar as relações entre educação integral e educação ambiental, podemos 

afirmar que, quando abordada nessa perspectiva de formação integral, a educação ambiental 

assume contornos críticos e se afirma como educação política, conforme considera Reigota 

(2009, p. 13): 

A educação ambiental como educação política está comprometida com a 

ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta 

dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções e alternativas que permitam 

a convivência digna e voltada para o bem comum. 

Assim, tratar o rio Doce como objeto de saber ao adotar a perspectiva teórica da 

relação com o saber, é provocar um deslocamento nos modos como, de forma geral, se 

concebe a aprendizagem escolar, relacionando-a estritamente a uma perspectiva cognitiva, 

para abarcar aspectos sociais e singulares. 

Em seus estudos, Charlot apresenta uma “sociologia do sujeito”, na qual se propõe a 

“[...] pensar a educação simultaneamente como um movimento antropológico de 

humanização, como um conjunto de processos socioculturais e como um confronto entre 
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saberes específicos, com práticas sociais determinadas” (CHARLOT, 2001, p. 13), e como um 

processo singular, questões que, segundo o autor, estão no centro da problemática da relação 

com o saber.  

Portanto, para o autor,  

[...] não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado de 

acordo com relações internas, não há saber senão produzido em uma 

‘confrontação interpessoal’. Em outras palavras, a ideia de saber implica a de 

sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo (deve 

desfazer-se do dogmatismo subjetivo), de relação desse sujeito com os 

outros (que co-constroem, controlam, validam, partilham esse saber) 
(CHARLOT, 2000, p. 61, aspas do autor). 

Charlot argumenta que “[...] aprender pode ser adquirir um saber (conteúdo 

intelectual), pode ser dominar um objeto ou uma atividade [...] ou entrar em formas 

relacionais” (CHARLOT, 2000, p. 59). Em seus diferentes escritos, Charlot se preocupa com 

a questão da atividade escolar, do envolvimento do estudante para aprender e argumenta que a 

especificidade dessa atividade é “[...] a constituição do Eu como Eu epistêmico e do mundo 

como objeto de pensamento” (CHARLOT, 2013, p. 150). 

Nessa perspectiva, tomar o rio Doce como “objeto de saber”, implica considerar as 

aprendizagens escolares, em uma perspectiva cognitiva (aquisição de um conteúdo), mas é, 

além disso, inscrevê-la em um contexto relacional que envolve aspectos epistêmicos, mas 

também identitários, posto que, aprender “[...] não equivale a adquirir um saber, entendido 

como conteúdo intelectual: a apropriação de um saber-objeto” (CHARLOT, 2000, p. 65), mas 

é inscrevê-lo na experiência social e singular de cada sujeito.  

No processo de apropriação desse saber, o sujeito estabelece relações consigo mesmo 

e com o outro: quem sou eu, como criança/adolescente/jovem, como membro de uma família, 

como habitante de um bairro, como morador da cidade, ou do campo; o que produz sentido 

para mim nas coisas que aprendo, quais as minhas expectativas, o que busco aprender e por 

quê?  

Assim, a revisão desta literatura nos indica que a compreensão do sujeito, como nos 

propõe Charlot, está alinhada com a educação integral, na formação da multidimensionalidade 

do sujeito, e com a educação ambiental, em uma perspectiva crítica. Diferentemente de um 

sujeito operatório, como há tanto se discute no campo da educação,
146

 Charlot propõe em seus 

estudos, a compreensão do sujeito ao mesmo tempo, e inteiramente, como um ser humano, 

um ser social e um ser singular. 
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Por isso, a 

[...] relação com o saber é indissociavelmente social e singular. É o conjunto 

(organizado) de relações que um sujeito humano (logo singular e social) 

mantém com tudo o que depende da “aprendizagem” e do saber: objecto, 

“conteúdo de pensamento”, actividade, relação interpessoal, lugar, pessoa, 

situação, ocasião, obrigação, etc., ligadas de certo modo à aprendizagem e ao 
saber (CHARLOT, 2009, p. 15, grifo e aspas do autor). 

Há, portanto, na relação com o saber, um sentido antropológico – aprende-se algo em 

um momento particular da minha história como sujeito inscrito na história da espécie humana; 

aprende-se algo como sujeito social e como sujeito singular. A questão do aprender e do saber 

se dá, pois, nessa tríade – hominização, socialização e singularização (CHARLOT, 2000). 

Ao revisitar a literatura no campo da educação integral, pode-se encontrar, nos 

diferentes autores e estudos já citados, uma preocupação de que o tempo a mais na escola não 

seja uma repetição do que se fazia em um horário parcial, mas contribua efetivamente para a 

formação integral do sujeito. E enfatiza-se de modo especial a saída da escola dos seus muros, 

buscando uma integração cada vez maior com a comunidade e os saberes que nela circulam. 

Nesse sentido, Reigota (2009) defende que a educação ambiental escolar deve 

enfatizar, como objeto de estudo, o meio ambiente no qual vivem os estudantes, procurando 

levantar os principais problemas cotidianos, as contribuições dos saberes científicos e 

populares, da arte, enfim, os conhecimentos necessários e as possibilidades concretas para a 

solução deles. Como o autor argumenta, a educação ambiental deve procurar desenvolver a 

identidade e a participação dos estudantes como cidadãos e cidadãs planetários. Além disso, 

destaca que “[...] o fato de a educação ambiental escolar priorizar o cotidiano do aluno e da 

aluna não significa, de forma alguma, que as questões (aparentemente) distantes não devam 

ser abordadas” (REIGOTA, 2009, p. 13).  

Charlot e Silva (2005), ao refletir sobre a educação ambiental, destacam que a questão 

fundamental “[...] a que deve estar no centro da educação ambiental – é a questão da relação 

dos homens com a natureza. Que é hoje a relação dos jovens com a natureza? Que tipo de 

relação a educação ambiental busca construir? (CHARLOT; SILVA, 2005, p. 70).  

Para Yi-Fu Tuan (2012), as bacias fluviais são lugares que atraem os seres humanos 

por razões óbvias. Elas prometem uma subsistência fácil por ser um nicho ecológico 

altamente diversificado: há uma ampla variedade de alimentos nos rios. Além disso, eles 

disponibilizam a água necessária à manutenção da vida humana, servem como um meio de 

comunicação natural e permitem o desenvolvimento de atividades agrícolas e a fixação de 

comunidades em suas planícies. Segundo o autor, o rio, e o meio ambiente natural como um 
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todo precisam ser pensados na forma como são percebidos e vividos pelas pessoas, 

respeitando-se suas tradições e valores culturais. 

Nesse sentido, a educação integral em tempo integral instiga a escola a sair dos seus 

muros e compreender a vida do sujeito na cidade, considerada como fonte de saberes, nos 

quais circulam diferentes relações com o ambiente, e no caso específico deste estudo, com a 

água e o rio Doce. Se agregarmos a esse debate as discussões que pautam a educação do 

campo, essa relação se faz ainda mais estreita, pois nessa perspectiva o campo é considerado o 

lugar de vida, pleno de saberes, de memórias, de histórias, de valores e tradições, e não se 

pode construir uma educação no campo, em tempo parcial ou em tempo integral, que não 

contemple, como parte do currículo, a terra, o trabalho e a cultura (BRASIL, 2012; 

CALDART, 2012). 

Charlot, em diferentes escritos, alerta para certa arrogância da escola, por se 

considerar a mais importante e exclusiva instituição educativa.  

A escola não é o único lugar em que se aprende. Fora dela aprendem-se 

outras coisas que valem a pena ser aprendidas. Desse ponto de vista, a escola 

deve prestar bastante atenção para não ceder a uma certa tentação de 

arrogância em relação a outras formas de aprender (CHARLOT, 2008, p. 

179). 

Podemos encontrar esse valor conferido à importância da aprendizagem em outros 

lugares nas proposições de Anísio Teixeira e nas proposições das cidades educadoras e, tanto 

uma quanto a outra têm inspirado experiências de tempo integral em curso, hoje no Brasil.
147

 

Na escola, ensinam-se coisas que não podem ser ensinadas em outros 

lugares, sejam essas coisas conteúdos, modos de raciocínio, sejam essas 

formas de se relacionar com os outros ou consigo mesmo. Portanto, a 

preocupação de ligar escola e comunidade não deve levar a confundir tudo e 

a esquecer as especificidades de cada uma, especialmente as da escola. Se 

esta ensina o que se pode aprender fora dela, passa a ser, então, uma 

instituição inútil (CHARLOT, 2008, p. 179).  

Desse modo, as experiências com o rio Doce, construídas pelos estudantes fora do 

espaço escolar, são também objeto de saber. É possível aprender coisas importantes e válidas 

com os outros (vizinhos, amigos, familiares) e em outros lugares – a rua, o bairro, os grupos 

juvenis, as igrejas, a mídia, as associações de bairro, os movimentos sociais, as cooperativas, 

os sindicatos. A questão que nos parece pertinente é refletir sobre os encontros e os 

desencontros entre essas aprendizagens e as normatividades escolares além da própria questão 

do tempo escolar. As 8 horas de atividades diárias na escola podem significar maior ou menor 

aproximação com essas experiências.  
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 �
 Sobre essas experiências, sugerimos conferir as publicações do CENPEC (2006; 2011; 2013) e dois 

estudos divulgados pelo MEC (BRASIL, 2010a; 2010b).  
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Charlot (2000, p. 30) afirma que a pesquisa sobre relação com o saber implica uma 

leitura positiva da realidade que “[...] liga-se à experiência dos alunos, à sua interpretação do 

mundo, à sua atividade”. O que nos interessa neste estudo é praticar uma leitura positiva da 

realidade que se propõe analisar, procurando compreender, a partir da experiência dos 

estudantes, na escola e em outros espaços, as aprendizagens que circulam na escola e nos 

enfrentamentos cotidianos com a questão da água. Nessa leitura busca-se se apreender os 

significados atribuídos pelos estudantes sobre o rio Doce e o modo como ecoam na formação 

de um sujeito engajado na defesa da vida que o circunda, reconhecendo como parte dela – um 

“sujeito ecológico” que “[...] condensa a utopia de uma existência ecológica plena, o que 

também implica uma sociedade plenamente ecológica” (CARVALHO, 2006, p. 65).  

Nesse sentido, a educação ambiental 

[...] contribui para a formação de um espírito crítico e de um indivíduo 

solidário com os demais seres humanos, as demais espécies vivas e o planeta 

Terra quando, ao mesmo tempo, ensina conteúdos científicos a respeito da 

relação do homem com o seu meio ambiente e dá a refletir sobre a 

profundeza, a complexidade e as ambiguidades dessa relação (CHARLOT, 
2013, p. 251). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As preocupações com a educação integral em tempo integral – que clamam por maior 

aproximação com a cidade (e o campo), por uma formação cidadã responsável e um rio (no 

momento precarizado) em torno do qual a vida se faz – constituem as questões motivadoras 

deste estudo. A revisão bibliográfica empreendida possibilita uma abertura para diferentes 

perspectivas de análise que dizem respeito às aprendizagens elaboradas pelos estudantes com 

relação ao rio Doce, nos 6 anos da ETI; as experiências engendradas nessas aprendizagens e 

suas aproximações ou distanciamentos com relação às questões ambientais, especialmente as 

que envolvem o rio Doce.  

Cumpre refletir que há um momento anterior ao rompimento da barragem, cuja 

preocupação era a diminuição do volume da água do rio Doce. No momento atual as 

preocupações se voltam para a biodiversidade, a qualidade da água consumida pela 

população, os impactos econômicos, sociais e ambientais, questões centrais que envolvem a 

educação ambiental, a educação integral em tempo integral e a relação do sujeito (social e 

singular), que tem vivenciado cotidianamente essas mudanças em sua vida, com perspectivas 

de impactos futuros.  
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Por sua vez, como cidadãos da cidade, os estudantes e sua família vivenciaram a falta 

de água para o consumo; enfrentaram filas para receber a água mineral distribuída pela 

Samarco/Vale-BHP em diferentes pontos da cidade, até o dia 22 de janeiro de 2016, e estão – 

ainda – à mercê das decisões judiciais que obrigam a Samarco a retomar a distribuição de 

água mineral;
148

 buscam outras estratégias de captação de água – água da chuva, subterrânea, 

de afluentes do rio Doce, etc. e vivem ainda o dilema de se consumir ou não a água disponível 

via SAAE. 

No campo essa realidade se agrava, pois, além do consumo humano, a água se 

mostrou inadequada para o consumo pelos animais e comprometeu a irrigação. As 

consequências do desastre ambiental demandam dos habitantes do município, na cidade e no 

campo, outras experiências e outras aprendizagens necessárias para a sobrevivência. Portanto, 

aprendizagens aconteceram fora do espaço escolar, e as famílias desenvolveram estratégias 

com relação à água e ao trabalho (aqueles que dependiam mais diretamente do rio Doce), que 

necessitam ser conhecidas, validadas e valorizadas pela escola.  

Por fim, espera-se com as conclusões deste estudo contribuir para o campo da 

educação ambiental, da educação integral em tempo integral ao incorporar elementos da teoria 

da relação com o saber, que possibilita ampliar o repertório de análise. Acredita-se que mais 

tempo na escola deve contribui para a formação ambiental dos estudantes da ETI e favorecer 

o estabelecimento de relações com o rio Doce que se traduza efetivamente em uma 

consciência ecológica e ambiental. 
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RESUMO: O trabalho que apresento é um recorte da pesquisa que desenvolvo no Programa de 

Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, no Campus 

Pelotas- RS (IFSUL), que proponho investigar como é abordado o tema da educação ambiental no 

currículo do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica, do IFSUL/CaVG, após a 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. A pesquisa é de caráter 

qualitativo e neste momento, estou construindo o referencial teórico baseado na literatura e no estado 

do conhecimento, realizado a partir de publicações na ANPED, nas edições nacionais e da região sul, 

entre os anos de 2012 a 2015, na revista REMEA, entre 2012 a 2016 e no EDEA no período de 2011 a 

2015. Na investigação procurei localizar trabalhos cujos títulos indicassem relação com a articulação 

curricular do ensino médio integrado à educação profissional técnica através da educação ambiental 

como elemento interdisciplinar. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Currículo integrado. Interdisciplinaridade. 
 

 

INTRODUÇÃO:  

 

Este artigo emerge da pesquisa que desenvolvo no Programa de Mestrado Profissional 

em Educação e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, no Campus Pelotas 

(IFSUL), que busca responder a seguinte questão: “como é abordado e articulado o tema da 

educação ambiental no currículo do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica, 

no IFSUL - campus Pelotas - Visconde da Graça (CaVG), após a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.” 

A escolha do tema sobre a educação ambiental (EA), especialmente nos currículos do 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica (EMIEPT), sobreveio pela minha 

vivência como educadora no IFSUL/CaVG e pela possibilidade da contribuição desta 

pesquisa na averiguação, adequação ou reestruturação dos currículos e seus PPCs (Plano 

Pedagógico de Curso) frente a legislação.  
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Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL); e-mail: viviane.zitzke@gmail.com. 
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patriciacalixto@charqueadas.ifsul.edu.br. 

mailto:patriciacalixto@charqueadas.ifsul.edu.br


 

286 

 

O entendimento de que a EA “[...] deve ser desenvolvida como prática educativa 

integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente 

curricular específico.” (DCNEA)
151

, justifica-se o seu estudo, dada a relevância do tema para 

a formação de educandos que no seu fazer técnico e profissional, terão que se posicionar de 

forma consciente em face dos problemas ambientais da contemporaneidade.  

Deste modo, objetivo verificar a articulação curricular do ensino médio integrado à 

educação profissional técnica (EMIEPT) ou da educação profissional técnica integrada ao 

ensino médio (EPTIEM) através da EA como elemento interdisciplinar. 

A pesquisa tem caráter qualitativo, e se encontra na fase de construção do referencial 

teórico ou estado de conhecimento, elaborado a partir de artigos publicados na ANPED
152

, nas 

edições nacionais e da região sul (ANPEDSUL)
153

, nos grupos de trabalho (GTs), entre os 

anos de 2012 a 2015. Em trabalhos divulgados na revista REMEA
154

, entre 2012 a 2016 e 

também em artigos apresentados no EDEA
155

 no período de 2011 a 2015 que abordassem o 

tema integração curricular do EMIEPT ou EPTIEM através da EA como elemento 

interdisciplinar. 
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O CaVG em seus 92 anos de história, guarda sua origem no Patronato Agrícola 

Visconde da Graça, criado em 1921
156

. Inaugurado, em 12 de outubro de 1923, como Escola 

Rural de Alfabetização em regime de internato. Em 1967 passou a integrar a Universidade 

Federal Rural do Rio Grande do Sul
157

 (UFRRGS), que, em 1969, tornou-se a Universidade 

Federal de Pelotas
158

 (UFPEL). (ANTUNEZ, 2016).  

Em 2010, por meio de consulta à comunidade acadêmica, vinculou-se ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
159

 (IFSUL), constituindo-se 

campus Pelotas - Visconde da Graça ou campus CaVG. 

Desde sua criação, o CaVG ocupa um importante espaço no cenário educacional 

regional e nacional como um polo formador de profissionais técnicos em nível médio, na 

formação superior com os cursos Tecnólogos, cursos de Licenciaturas, na Educação à 

Distância, curso de Especialização Técnica e pós-graduação em nível de Especialização  e 

Mestrado
160

.  

 

CURRÍCULO INTEGRADO: ENSINO MÉDIO + EDUCAÇÃO PROFISSIONAL? 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
161

 criados a partir de modelo 

de instituição voltada para a educação tecnológica, organizada a partir de instituições já 

consolidadas pela sociedade (PACHECO, 2011) 

Para o autor, a educação tem por finalidade a emancipação do ser humano a partir dos 

conhecimentos formais e intermediados pelos saberes da prática, parte de arranjos curriculares 

abrangentes e flexíveis que rompam com os limites entre o ensino técnico e propedêutico, 

articulando trabalho, ciência e cultura. 
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 Portaria 715/1910. Estabelecer que a Escola Técnica “Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça” 

vinculado à universidade federal de pelotas, passa a integrar o instituto federal de educação, ciência e tecnologia 

“sul-rio-grandense” como campus pelotas – visconde da graça.  

160
 �

 Ver cursos ofertados pelo IFSUL/CaVG em: <http://cavg.ifsul.edu.br/o-campus-cavg.html> 

161
 � Lei 11.892/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

https://www.priberam.pt/DLPO/patronato
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20750-1969?OpenDocument
http://cavg.ifsul.edu.br/o-campus-cavg.html


 

288 

 

A educação profissional técnica de nível médio deverá ser desenvolvida de forma 

articulada e subsequente, podendo a primeira ser a integrada ou concomitante ao ensino 

médio, conforme prevista nos termos Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB)
162

,  reforçada pelo Decreto nº 5.154/2004 e detalhada pela Resolução nº 6/2012
163

. 

Considerando as normativas legais citadas, a modalidade de educação profissional 

técnica de nível médio, na modalidade integrada, preconiza a articulação entre a formação 

desenvolvida no ensino médio e os conhecimentos técnicos necessários para o exercício 

profissional, viabilizados pela interdisciplinaridade
164

 entre os conteúdos do currículo
165

 e 

pelas práticas pedagógicas, no intuito da superação da fragmentação de conhecimentos e da 

segmentação da organização curricular. 

Nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, seus currículos são 

organizados por eixos tecnológicos que seguem a orientação do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos
166

. Esses currículos devem apresentar uma “organização flexível, desde que 

compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da integração 

entre teoria e prática, no processo de ensino e aprendizagem”
167

, portanto com conteúdos 

escolares integrados. 

O currículo, segundo Sancristán (2013, p. 16) “tem o sentido de construir a carreira do 

estudante e, de maneira mais concreta, os conteúdos destes percursos, sobretudo sua 

organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo.” 

Concordando com o autor, o currículo passa ser um instrumento seletivo do 

conhecimento, ordenando os tempos e períodos em que os saberes e fazeres serão trabalhados. 

Na intenção de atenuar os distanciamentos existentes nos currículos, a literatura e as 

legislações vigentes defendem os princípios da interdisciplinaridade, como uma alternativa de 

viável para a comunicação curricular. 

                                                           
162

 �
 Lei 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Alterada pela Lei 11.741/08. 

Altera dispositivos da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação 

de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica.  

163
 �

 Resolução CNE/CEB 6/12. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 
164

 �
 Este conceito será abordado no capítulo Integração Curricular através da EA. Ver em 

FAZENDA(2002;2011) 

165
 �

 Segundo o Site de Etimologia Origem da Palavra, significa: Latim curriculus, de currere, “correr, 

cumprir um percurso”. Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/>. 

166
 �

 Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 3 ed. 2016. Instituído pela Portaria MEC nº 870/2008, com 

base no Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, é atualizado periodicamente para 

contemplar novas demandas socioeducacionais. 
167

 �
Art. 22, V, Título III, Capítulo II – Organização Curricular da Resolução CNE/CEB 6/2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.741-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.741-2008?OpenDocument
http://origemdapalavra.com.br/site/


 

289 

 

Fazenda (2011, p. 93) salienta que o ingresso da interdisciplinaridade nos currículos 

implica em um novo tipo de formação de professores, mudando significativamente a atitude 

de quem ensina e de quem aprende, ou seja, “passa-se de uma relação pedagógica baseada na 

transmissão do saber de uma disciplina ou matéria - que se estabelece segundo um modelo 

hierárquico linear - a uma relação pedagógica dialógica em que a posição de um é a posição 

de todos.”  

Portanto, entendo que o desafio da educação profissional integrada ao ensino médio, 

implica na organização de um currículo que supere a dicotomia entre educação básica e 

técnica, trabalho e ciência, em um documento que congregue os conhecimentos da formação 

geral aos conhecimentos técnicos, e vice-versa, tornando uma meta para além da prática 

disciplinar, convocando os educadores a construir articulações no espaço escolar que visem à 

formação do indivíduo crítico e agente de mudanças da sua realidade. 

 

A INTEGRAÇÃO CURRICULAR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A relevância da educação ambiental (EA) para a educação, sobretudo, na educação 

profissional integrada ao ensino médio, é evidenciada na Lei nº 9.795
168

 (PNEA), que define a 

EA como sendo “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade”. 

No entanto, a EA não deve ser apenas mais um texto legal, mas algo em que os 

sujeitos se sintam parte e responsáveis, mas que tenham consciência do conjunto de relações 

que permeiam todo processo (LOUREIRO, 2007). 

O caráter interdisciplinar que a EA evidencia não sugere a criação de uma disciplina 

específica, porém assegura o seu enfoque essencial e permanente de maneira articulada em 

todos os níveis e modalidades de ensino, contemplando assim a educação profissional, de 

acordo com as legislações.
169

 

Nesse contexto, as normas propõem que a inserção dos conhecimentos sobre a EA nos 

currículos se dê com temas relacionados com o meio ambiente. Para a articulação destes 

                                                           
168 �

 Art. 1º da Lei 9.795/1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

169 �
 Art. 10 da Lei 9.795/1999; Resolução CNE/CP 2/2012, (DCNEA); Parâmetros Curriculares Nacionais 

-Ensino Médio (PCNEM). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
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processos, Leff (2010) aponta que é preciso estudo e reflexão para gerar mudanças. O autor 

também reforça a preocupação de rever as metodologias usadas e o compartilhamento de 

conceitos e terminologias da área ambiental pelas diferentes disciplinas que participam do 

processo de educação, existindo um real diálogo entre as disciplinas, obtendo a 

homogeneidade conceitual e a efetiva interdisciplinaridade (LEFF, 2010, p.70).  A construção 

de passagens que alcancem a interdisciplinaridade, conduz a reflexão de muitas áreas do 

conhecimento, estabelecendo um caminho coletivo de reformulação de trajetórias e fazeres.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM)
170

, a 

interdisciplinaridade e a contextualização dos conhecimentos são abordados como uma 

proposta de reformulação curricular, de criação interconexões e passagens entre os 

conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência ou divergência.  

Conceitualmente, a palavra interdisciplinaridade encerra várias denominações, sem 

haver uma unanimidade entre os autores, contudo destaco significados que evidenciam a 

aproximação de conhecimentos. Para Japiassú e Marcondes (2001): 

[...] a interdisciplinaridade é um método de pesquisa e de ensino suscetível 

de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si. Esta interação 

pode ir da simples comunicação das ideias até a integração mútua dos 

conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 

procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa. [...]. (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2001, p. 105-106) 

Os autores destacam a interdisciplinaridade como um método de pesquisa e de ensino 

que propõe, não apenas, o diálogo entre disciplinas, mas a influência recíproca de 

procedimentos e de abordagens, tanto no campo científico como no pedagógico.  

Para Leff (2010, p.171) “a interdisciplinaridade busca construir uma realidade 

multifacética, mas homogênea, cujas perspectivas são o reflexo das luzes que sobre ela 

projetam os diferentes enfoques disciplinares.” Conduzindo os educadores a pensarem em 

uma única direção, mas respeitando as especificidades e arranjos de cada disciplina. 

Verifico que para os autores a interdisciplinaridade carece de uma ação e uma reação, 

portanto da presença de um elemento articulador dos saberes, que propicie um trabalho 

interdisciplinar crítico e reflexivo. 

As ações baseadas na EA são protagonistas das reflexões do indivíduo, em torno de si 

e da sociedade em que estão inseridos, e podem contribuir para a construção do pensamento 

crítico dos educandos, tornando-os mais participativos no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

                                                           
170

 �
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). 2000. 
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Diante dessas prerrogativas, considero a EA um elemento interdisciplinar que tem 

potencial mobilizador e articulador dos saberes das mais diversas áreas do conhecimento, pois 

encontra espaço nas fronteiras disciplinares, motivando uma integração viva e intensa nos 

currículos atuais, capaz de mobilizar sujeitos sociais comprometidos na transformação e 

construção de uma visão de mundo menos fragmenta.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este estudo parte de uma pesquisa qualitativa, permitindo ao investigador interpretar o 

mundo, compreender melhor um assunto, se aproximar do que é estudado. (DENZIN; 

LINCOLN, 2006) 

No momento, a pesquisa encontra-se na fase de construção de um referencial teórico 

ou estado de conhecimento, com trabalhos que envolvam o tema da EA, a fim de embasar e 

qualificar este estudo.  

De acordo com Morosini; Fernandes (2014, p.158), o estado do conhecimento tem sua 

importância na fase exploratória, pois localiza e norteia os passos da investigação, “fornece 

um mapeamento das ideias já existentes, dando-nos segurança sobre fontes de estudo, 

apontando subtemas passíveis de maior exploração [...].”  

Sob este prisma, o estado do conhecimento elaborado advém de artigos publicados que 

abordassem o tema sobre a “articulação curricular do ensino médio integrado à educação 

profissional técnica (EMIEPT) ou educação profissional técnica integrada ao ensino médio 

(EPTIEM) através da EA como elemento interdisciplinar.” 

Foram analisadas as publicações da ANPED, nas edições nacionais e da região sul, nos 

grupos de trabalho (GTs), entre os anos de 2012 a 2015, dada a relevância do evento para a 

educação.  

Avaliei ainda, os trabalhos de 2012 a 2016 na revista eletrônica REMEA, considerada 

pela CAPES
171

 de classificação Qualis B1
172

 no extrato Educação.  

                                                           
171

 �
 CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério da 

Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. Disponível em: <http://www.capes.gov.br>. 

172
 �

 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação. o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de 

produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos e anais de 

eventos. Disponível em: <http://www.capes.gov.br> 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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Os anais das edições de 2001 a 2015 do EDEA, considerando a importância do evento 

para região sul do RS. Selecionei um total de oito (8) trabalhos. Após leitura de seus resumos, 

foram rejeitados na sua totalidade, por não compartilhar da temática proposta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Na trajetória de produção deste artigo, analisei o estado de conhecimento sobre 

pesquisas que abordassem o EMIEPT, através da EA como elemento articulador da 

integração, nas publicações da ANPED e ANPEDSUL, EDEA e a revista REMEA. 

Neste diagnóstico inicial do estado do conhecimento, ressalto que as análises das 

publicações ficaram evidentes que há um esforço em integrar o EMIEPT, porém se identifica 

alguns impedimentos que fazem o processo retroceder. 

Ao analisar os artigos nos GTs dispostos no portal da ANPED, pude verificar que nas 

edições das reuniões nacionais apenas no GT correspondente a Trabalho e Educação, em um 

total de quatro (4) artigos, relatavam assuntos que se aproximavam do objeto de estudo, mais 

especificamente da integração do EMIEPT. Não encontrei no GT de EA referência a artigos 

que demonstrasse a EA como mediadora de práticas integradoras ou abordagens 

correspondentes. Os resultados encontrados foram sistematizados segundo a Tabela 1. 

Tabela 1: Análise dos trabalhos apresentados na ANPED Nacional 

ANPED 

REUNIÃO GT TÍTULO   

35ª Reunião 

2012 
GT 09 
Trabalho e 

Educação* 

O ensino médio integrado: a materialização de uma proposta em um instituto 

federal de educação, ciência e tecnologia. 
  

36ª Reunião 

2013 
GT 09* 
 

Ensino médio integrado à educação profissional técnica e seus projetos 

político-pedagógicos: na mira(gem) da politecnia e da (des)integração. 
  

36ª Reunião 

2013 
GT 09*  
 

Práticas pedagógicas e ensino integrado.   

37ª Reunião  
2015 

GT 09* 
 

Ensino médio integrado a educação profissional: formação para a 

emancipação ou formação para o mercado? 
  

TOTAL  04   

Fonte: Dados da pesquisa. 2016. 

 

 Pontes e Oliveira (2012) analisaram a implantação do EMIEPT na instituição, 

após a transformação em Instituto Federal (IF), e identificaram algumas dificuldades nesse 

processo, como, a falta de compreensão da concepção de integração pelos professores, o 

processo de ifetização e o modelo de gestão do Instituto. 
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 Bezerra e Barbosa (2013) avaliaram projetos político-pedagógicos (PPPs) de 

vários IFs, concluindo que a integralização do currículo não está dito nos PPPs, conforme 

argumentam: “caso isso não ocorra o EMIEPT será na verdade um EM Justaposto à EPT 

(EMJEPT), vez que seus componentes curriculares continuarão eter(n)izando um trabalho 

estritamente disciplinar.” 

 Araújo (2013) e Almeida (2015) avaliaram as práticas pedagógicas 

integradoras do EMIEPT, ambos perceberam possibilidades e limites da integração, tanto de 

conteúdos, de disciplinas, mas também dos professores e gestores. 

Diante desses resultados, encontro em Furlanetto (2002), uma solução viável a 

obstaculização da integração curricular: 

A interdisciplinaridade pode surgir como esse conhecimento que se produz 

nas regiões em que as fronteiras se encontram e criam espaços de interseção, 

onde o eu e o outro, sem abrir mão de suas características e de sua 

diversidade, abrem-se disponíveis para a troca e para a transformação. 
(FURLANETTO, 2002, p.166) 

A interdisciplinaridade, na visão da autora, preenche as zonas de passagens entre as 

disciplinas, sem anular suas particularidades, favorecendo a dialogicidade das disciplinas. 

 Na Tabela 2 estão representados os trabalhos destacados na ANPEDSUL. 

Tabela 2: Análise dos trabalhos apresentados na ANPEDSUL 

ANPEDSUL 
REUNIÃO GT TÍTULO   

IX Reunião 
2012 

GT 12 
Currículo 

Educação básica e profissional: possibilidades e tensões que permeiam o 

ensino integrado nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. 
  

IX Reunião 
2012 

GT 09 
Trabalho e 

Educação 

Ensino médio integrado: limites, anseios e perspectivas no contexto da 

formação profissional. 
  

X Reunião 
2014 

GT 12 
Currículo 

Formação integrada do ensino médio com a educação profissional: o que 

dizem as pesquisas realizadas 
  

TOTAL  03   

Fonte: Dados da pesquisa. 2016. 

 

Ao fazer o levantamento nestas edições, percebi que os resultados não diferenciaram 

das análises da ANPED Nacional, ou seja, a abordagem recaiu nas dificuldades de integração 

do EMIEPT, com destaque para o trabalho de Hannecker (2012) que evidenciou a importância 

das práticas integradoras pela inter e transdisciplinaridade no currículo do EMIEPT.  

Na busca no portal da REMEA, utilizei os descritores “EA ensino médio integrado 

técnico”, apresentando apenas um (1) artigo. Em outras tentativas, usei os descritores “EA 

interdisciplinar ensino médio técnico”, “EA ensino médio integrado profissional técnico” e 
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algumas inversões de termos, não revelando nenhum artigo publicado. Conforme a Tabela 3 

exemplifica. 

Tabela 3: Análise dos trabalhos publicados na REMEA 

REMEA 
EDIÇÃO TÍTULO   

2013 
 v. 30, n.1, jan./ jun 

 Ecoformação por meio de acampamentos: ressignificando os ambientes de 

aprendizagem com adolescentes do ensino médio/técnico 
  

TOTAL 01   

Fonte: Dados da pesquisa. 2016. 

 

 Com relação ao artigo, este revela a experiência em um projeto de 

acampamentos escolares, cujo enfoque consiste no desenvolvimento de vivências pedagógicas 

e ambientais, na valorização do “aprender/ser/fazer/conviver como cidadãos participantes”. 

Segundo a autora, a participação de educadores, na primeira edição do projeto, foi baixa, mas 

ao “longo das edições foi abraçando todas as áreas do ensino médio, rompendo algumas 

amarras de resistência e desconfiança presentes no início do projeto.” (SCHULZ, 2013, 

p.324)  

Percebo que, mesmo o artigo não tratar diretamente da interdisciplinaridade, aborda 

nas práticas relatadas o seu fazer interdisciplinar, exemplificado pelo envolvimento de 

docentes e disciplinas diversas em outras edições do projeto. 

Nessa direção, Pombo (2005, p.13) afirma que só há interdisciplinaridade “se somos 

capazes de partilhar o nosso pequeno domínio do saber, se temos a coragem necessária para 

abandonar o conforto da nossa linguagem técnica e para nos aventurarmos num domínio que é 

de todos e de que ninguém é proprietário exclusivo.” Consiste em um novo fazer docente em 

que é necessário haver um deslocamento do olhar para além de nós mesmos, na direção do 

outro, no sentido de buscar um campo comum de desempenho.  

 Na análise dos anais do EDEA, verifiquei que nenhum artigo foi exibido no 

evento que se aproximasse do tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatei, nas leituras dos vários artigos, que a EA vem sendo trabalhada na educação 

formal, com muitos estudos no ensino fundamental, mas sem trabalhos expressivos no ensino 

médio, sobretudo com EMIEPT.  
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Surpreendeu-me, entretanto, o fato de não surgir trabalho algum com o tema 

relacionado a EA como articulador do EMIEPT, nas diversas leituras realizadas, considerando 

que o EMIEPT foi instituído pelo Decreto nº 5.154/2004 e reforçado com a criação dos 

Institutos Federais em 2008, conforme a Lei nº 11.892/2008 . 

Diante deste cenário, fortaleci minhas convicções de que a inovação da proposta de 

pesquisa que venho desenvolvendo, oferece possibilidades de mudanças significativas no 

campo educacional, uma vez que a EA é pauta da atualidade e apresenta potencial 

interdisciplinar capaz de articular os conhecimentos das áreas de formação básica e 

conhecimentos específicos concretizando o desafio do EMIEPT. 

Considerando a importância da EA na formação do sujeito, a ausência de práticas com 

essa temática pode estar revelando um campo fecundo para ser desenvolvido no 

IFSUL/CaVG.  
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RESUMO: O referido estudo tem por objetivo abordar a Educação Ambiental e a Educação 

Permanente como método formador no campo da saúde do trabalhador, visando construir um processo 

de intervenção educativa com os profissionais da saúde de uma Unidade Básica de Saúde da Família, 

para reconhecer e compreender a gravidade dos problemas socioambientais e suas consequências. 

Desta forma, destacamos a observância de dados da unidade, no momento pré-intervenção que 

refletem encaminhamentos condizentes com os acometimentos comuns a atividade laboral do 

território, além de um baixo índice notificatório de agravos à saúde do trabalhador, da compreensão 

errônea das nomenclaturas dos formulários utilizados pelos profissionais e da falta de mecanismos 

permanentes que deem visibilidade e efetiva consideração à categoria trabalho. Apresentando, após as 

intervenções problematizadoras, melhorias nos indicadores de notificação, bem como na oferta de 

serviços à população alvo. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Estratégia Saúde da Família. Saúde do Trabalhador. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sendo a Educação Ambiental (EA) uma práxis social, que “estabelece processos 

dialógicos com a finalidade de emancipar as pessoas e transformar a realidade por meio de um 

processo reflexivo” (TOZONI-REIS, 2007). Propomos neste estudo que este processo 

reflexivo, seja construído nas relações cotidianas do trabalho, proporcionando novos 

conhecimentos e pensamentos que irão sustentar a produção do cuidado no campo da saúde, 

conforme estabelecido pelas diretrizes da Educação Permanente em Saúde (EPS). Para tanto, 

torna-se fundamental sabermos quais estratégias de EA e de EPS são apontadas no campo da 

Saúde do Trabalhador (ST) para auxiliar na sua efetivação? 

Desta forma, objetivamos construir um processo de intervenção educativa com os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), através da utilização de uma educação 

problematizadora, com o intuito de garantir a integralidade do cuidado a partir do 

reconhecimento do campo da Saúde do Trabalhador como fundamental para a análise do 
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processo saúde-doença das coletividades. 

Ao nos apropriarmos das fundamentações tanto da EA como da EPS percebemos que 

na educação ambiental, ao educar para a cidadania, pode-se construir a possibilidade da ação 

política, no sentido de contribuir para formar uma coletividade que seja responsável pelo 

mundo que habita (SORRENTINO, 2005). E, consequentemente, gerar mudanças necessárias, 

neste caso, no ambiente de trabalho e da comunidade, que atinjam as respostas pertinentes a 

área da saúde coletiva. Percebemos, ainda, que a atuação profissional em prol desta 

construção deva estar na realização de uma ação crítica efetiva e fundamental, sendo 

imprescindível o reconhecimento reflexivo do ambiente ao qual se encontra inserido, como 

um processo constante de promoção e desenvolvimento integral e contextualizado da equipe, 

centrando-se nas circunstâncias e problemas de seu processo de trabalho, caracterizando 

assim os princípios da EPS (BRASIL, 2004). 

Neste sentido, a contribuição da Atenção Básica de Saúde (ABS), representada a priori 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF), no cuidado à saúde dos trabalhadores, ganha 

destaque, principalmente, pelo fato de ter o papel de coordenar este cuidado, estando as 

equipes de saúde deflagradas a lidar em seu cotidiano com as complexas relações trabalho-

saúde-doença e ambiente na dinâmica dos territórios onde atuam (DIAS E SILVA, 2013). 

A proposta de atenção integral à saúde das trabalhadores, ressaltam os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e reiteram a prática de saúde integral, considerando 

indissociáveis as ações de promoção, proteção, vigilância e assistência à saúde, incluindo a 

reabilitação, com a participação dos trabalhadores como sujeitos sociais e atores, em todas as 

fases dos processos, sendo fundamental a construção de momentos de encontros coletivos 

entre equipe de saúde e comunidade local para tratar das problemáticas pertinentes (DIAS E 

SILVA, 2013). 

Ao pensarmos as práticas, tanto dos profissionais de saúde como da comunidade de 

trabalhadores locais, olhamos para as relações estabelecidas no cotidiano afim de 

compreender que os processos produtivos são responsáveis pela degradação do meio ambiente 

e dos ambientes de trabalho e pelos danos e agravos à saúde que acometem a população geral 

e aos trabalhadores em particular (RIGOTTO, 2005). Neste sentido, a atuação do profissional 

de saúde estará relacionada com os conhecimentos que possui para que possa perceber e 

intervir sobre o processo trabalho-saúde-doença, reconhecendo indicadores importantes que 

tornem sua prática próxima das necessidades locais, justificando, portanto, a importância 

deste estudo. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo compreende uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que 

trabalhou com o real em movimento, na sua emergência cotidiana, destacando, desta forma, a 

importância e a efetividade da abordagem para a instrumentalização de uma prática social 

(MARTINELLI, 1994). Assim sendo, consideramos que na pesquisa qualitativa seja 

indispensável ter presente, muito mais do que a descrição de um objeto, buscando conhecer 

trajetórias de vida, experiências sociais e sujeitos, o que implica o reconhecimento de suas 

histórias, valores, costumes, significados, sentimentos, experiências e lembranças por eles 

armazenadas. 

A metodologia qualitativa foi adotada neste estudo por operar ultrapassando os 

significados imediatos para descobrir a sua essência procurando investigar, prioritariamente, 

as experiências dos trabalhadores da saúde e da comunidade. Transpondo indicadores 

objetivos para analisar condições de vida e trabalho, o que significa reconhecer tais 

experiências, em suas múltiplas possibilidades, semelhanças e diferenças (CHIZZOTTI, 

1991). 

1. Desenvolvimento: a presente pesquisa foi desenvolvida no município do Rio 

Grande, situado ao extremo sul do Rio Grande do Sul e possuindo uma população estimada de 

207.036 habitantes (IBGE, 2014). Os serviços de ABS disponíveis incluem 09 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), das quais 02 apresentam atendimento durante 24 horas, e 22 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), tendo 02 destas a disposição de serviço misto 

com a presença de plantão noturno (01 urbana e 01 rural). A Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), foco deste estudo, foi iniciada no município em 1998, ainda como um modelo similar, 

adquirindo o reconhecimento do Ministério da Saúde (MS) somente em 2001.  

Atualmente, este serviço possui uma cobertura populacional de 53,03%, em torno de 

21.171 famílias assistidas, o que perfaz um total aproximado de 65.248 pessoas. Suas 29 

equipes encontram-se distribuídas, nas 22 unidades e entre as zonas rural e urbana, contando 

com a composição básica de profissionais preconizada pela Política Nacional da Atenção 

Básica, totalizando 155 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 32 Enfermeiros, 37 Médicos, 

12 Técnicos de Enfermagem e 34 Auxiliares de Enfermagem. Algumas destas equipes contam 

ainda com o profissional odontólogo (04), sendo todas assistidas pelos Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família (NASF), os quais possuem Psicólogos, Assistentes Sociais, Nutricionistas, 

Educadores Físicos e Fisioterapeutas, que atuam de forma regionalizada. 
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Para esta análise escolhemos trabalhar com a ESF devido sua historicidade, diretrizes 

e estratégias assumidas, que mediante a aproximação do profissional da saúde às comunidades 

e, consequentemente, o maior e melhor reconhecimento das problemáticas locais, se faz um 

serviço de suma importância para o atendimento das preconizações estabelecidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Somado a isto o enfoque dado à ESF, visa a construção de uma nova 

prática de saúde que abranja três pilares básicos: o território, os problemas de saúde e a 

intersetorialidade, reorganizando a atenção básica no Brasil (LOURENÇÃO & SOLER, 

2004). 

Da ESF escolhemos as unidades (04) que apresentavam em seu território o predomínio 

de alguma atividade laboral mais homogênea, neste caso a pesca, reconhecida como uma 

atividade que conta com condições precárias de trabalho, grande esforço físico, exposições as 

variações climáticas, contato com agentes patológicos devido à falta de saneamento, além de 

baixa escolaridade e renda o que torna esta profissão uma das mais perigosas pelo 

reconhecimento social (CHAGAS et al, 2014). Destas unidades (04) isolamos apenas uma que 

apresentava predominância territorial de produção e extração da pesca artesanal. 

A mesma encontra-se sediada há, aproximadamente, 7 anos (no momento do estudo), a 

48 Km de distância da região central do município, possuindo 04 ACSs, 01 Médico, 01 Aux. 

Enfermagem e 01 Enfermeiro, os quais participaram das atividades de intervenção 

preconizadas pela pesquisa mediante o conhecimento dos objetivos, da metodologia e da 

assinatura do Consentimento Livre e Esclarecido. 

Como critérios de inclusão destes profissionais adotamos o fato de estarem 

desenvolvendo suas atividades laborais na unidade no período do estudo, independentemente 

do tempo de atuação na localidade, devendo todos possuírem ao menos 1 ano de atuação na 

ESF. Como critérios de exclusão utilizamos o fato de não estarem desenvolvendo suas 

atividades profissionais no momento do estudo, devido férias ou licenças, além de não estar 

inserido na ESF a mais de 1 ano, ou não fazer parte do quadro de profissionais da referida 

UBSF. 

Para esta construção, primeiramente, realizamos a averiguação dos dados quantitativos 

da UBSF em estudo da seguinte forma: demanda de solicitação de especialidades, através dos 

dados contidos na Central de Marcação de Consultas de Especialidades (CMCE) do 

município, atentando para as referências às especialidades condizentes com as 

doenças/agravos potencialmente com risco ocupacional para a pesca, além do 

acompanhamento dos bancos de dados do Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador 
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(SIST) e do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), dos quais nos apropriamos, 

dentre outros dados, do indicador referente às notificações de agravos à saúde dos 

trabalhadores, como fonte norteadora do impacto causado pelas intervenções realizadas. 

Quanto aos dados qualitativos nos referimos às análises das atividades desenvolvidas 

com os grupos de profissionais da ESF, contando com a realização de 04 encontros 

longitudinais, realizados de setembro de 2013 a maio de 2014, sendo o primeiro e o segundo 

encontros sensibilizadores para os profissionais da saúde, gestores e comunidade, ambos 

realizados no mesmo período (setembro/2013). Já os demais encontros possuíram uma lacuna 

de, aproximadamente, 04 meses entre eles, período este destinado à observação quantitativa 

dos impactos das atividades, mediante a análise dos dados dos sistemas de informação. 

Destacamos, ainda, que os primeiros 03 encontros contaram com a concepção de 

“rodas de conversa”, onde são compartilhados o caráter político e transformador de uma ação 

em grupo, estudando as suas relações, contando com diferentes representações sociais e em 

diferentes momentos. Já o último encontro foi desenvolvido exclusivamente com os 

profissionais da UBSF estudada, onde nos apropriamos da utilização da metodologia através 

da “oficina”, a qual é percebida como uma estratégia facilitadora da troca dialógica e da 

construção de sentidos (SPINK, 2012). 

Estas atividades contaram com diferentes apropriações, contando com a presença de 

um coordenador e de um relator, tendo sido realizadas da seguinte forma: 

– Encontro 01: Atividade de trocas entre os profissionais de diferentes territórios da 

ESF: 

Realizamos um encontro inicial, em setembro de 2013, com as UBSFs que possuem 

populações conhecidas de trabalhadores da pesca artesanal em seus territórios, sendo 03 

unidades da zona urbana e 01 da zona rural, a qual, posteriormente, seria a única incluída 

neste estudo. O evento reuniu 20 profissionais da área da saúde, compreendendo ACSs, 

profissionais da área técnica e representantes dos NASFs das referidas localidades. Em 

parceria a esta intervenção houve a disponibilidade de três pescadores atuantes na pesca 

artesanal que estiveram em comunhão com o grupo para destacar sua problemáticas no 

desempenho da profissão. Além de gestores da Prefeitura Municipal, incluindo as Secretarias 

da Pesca e da Saúde e um representante do CEREST (Centro Regional de Saúde do 

Trabalhador). 

A proposta foi o diálogo sobre as problemáticas de seus territórios e seus processos de 

trabalho, detendo-se especificamente aos acometimentos de saúde presentes na área de 



 

303 

 

abrangência, a sua relação com a atividade laboral dos usuários e as ações da unidade para 

auxiliar neste enfrentamento. 

Juntamente com esta atividade de exposição dialogada, foi destacado aos 

trabalhadores a importância da notificação dos agravos relacionados ao trabalho na construção 

loco regional de ações efetivas, bem como o reconhecimento dos agravos relacionados à 

atividade laboral e seu impacto na comunidade. 

Através destas discussões realizamos o reconhecimento das demandas locais e das 

populações existentes em cada umas das unidades, possibilitando o isolamento da unidade 

que apresentasse uma atividade laboral mais homogênea em sua área. 

– Encontro 02: Atividade de trocas entre os profissionais da unidade de estudo e sua 

comunidade local: 

Este encontro foi realizado também em setembro de 2013, em uma escola da 

localidade, contando com a presença dos profissionais da UBSF, gestores municipais e a 

comunidade de trabalhadores da pesca, perfazendo um público de 21 participantes, dos quais 

10 eram moradores locais. 

Nesta fase a comunidade fez destaque as suas problemáticas e interagiram com os 

profissionais de saúde e gestores através do diálogo coletivo. 

– Encontro 03: Reconhecimento das demandas locais dos diferentes territórios da ESF: 

Reuniram-se para esta etapa, em janeiro de 2014, a unidade de estudo e as demais 

unidades participantes do primeiro encontro, com a finalidade de discutir as demandas locais 

geradas após as discussões e a sensibilização dos profissionais e comunidade.  

Neste momento procuramos ter conhecimento dos fatores dinamizadores ou não das 

ações de todas as unidades de saúde presentes no primeiro encontro, atendo para um olhar 

coletivo da problemática de saúde-trabalho-ambiente. 

– Encontro 04: Sensibilização em loco para a problemática saúde-trabalho-ambiente 

Nesta etapa, realizada em maio de 2014, participaram os profissionais de saúde da 

UBSF inserida no estudo, contando com 03 ACSs, estando 01 em férias, 01 Aux. de 

Enfermagem, 01 Enfermeiro e 01 Médico. A atividade foi feita no próprio local de trabalho, 

dispondo de aproximadamente 60 a 90 minutos. 

Inicialmente, foi desenvolvida uma oficina de reflexão sobre o ambiente-trabalho-

saúde e o papel do profissional da saúde na construção do serviço de vigilância em saúde do 

trabalhador contando com quatro etapas: (a) apresentação; (b) associação de ideias com as 

palavras ambiente-trabalho-saúde; (c) resgates memoriais de atendimentos envolvendo 
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acidentes/adoecimentos relacionados a atividade laboral da comunidade local e (d) ações de 

prevenção/promoção da saúde acionados pela equipe da ESF a partir de fontes de dados e do 

conhecimento empírico da realidade comunitária. 

Na primeira etapa (a) foram destinados momentos iniciais dedicados à apresentação do 

facilitador da atividade, bem como dos objetivos e os procedimentos que seriam utilizados. 

Solicitando aos integrantes a liberação para a gravação e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, mediante leitura e aceite em participar da pesquisa. 

Com o intuito de manter o registro das informações padronizou-se uma sequência 

conforme sugere Spink et al (2012), ficando os registros assim dispostos: (1) registro de 

informações sobre os participantes; (2) registro das palavras associadas ao ambiente-trabalho-

saúde; (3) gravação das discussões e (4) observações individuais e gerais sobre a dinâmica 

desenvolvida no encontro. 

Após esta etapa iniciamos a atividade de explosão de ideias com as palavras ambiente-

trabalho-saúde, para tanto foi disposto em um “flip chart” as palavras em separado e 

posteriormente foram sendo relacionadas pelo grupo, este momento contou com a previsão de 

15 minutos de execução, procurando mobilizar o grupo acerca da temática. 

Na próxima etapa iniciamos a conversa sobre os atendimentos de 

adoecimento/acidente de cunho laboral recebidos pela demanda local, prevendo 15 minutos 

para os relatos dos profissionais, solicitando posteriormente que os mesmos refletissem 

quanto ao comportamento e modo de agir dos trabalhadores envolvidos nas situações 

reconhecidas pela equipe, abrangendo neste momento as situações de risco em três aspectos: 

sem o reconhecimento deste, com o reconhecimento parcial deste e com o reconhecimento 

concreto de sua existência. 

Na terceira atividade com previsão de 45 minutos, dialogamos sobre os aspectos 

referentes aos atendimentos reconhecidos pela equipe, sua relação com a atividade laboral 

local, o comportamento dos trabalhadores observados pela equipe quanto aos riscos presentes 

na profissão que executa e as possibilidades de auxiliarmos enquanto equipe da ESF no que se 

refere a prevenção e promoção da saúde destes trabalhadores, tendo como base as seguintes 

questões: (a) que tipo de situações causadoras dos agravos à saúde são evitáveis; (b) que 

instrumentos poderiam utilizar para reconhecer e formular ações locais; (c) como a equipe 

poderia agir para auxiliar os trabalhadores locais. Nesta etapa realizamos uma dinâmica 

denominada “Desafio da garrafa”, cujo intuito condiz com a resolução de 
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problemas/atividades em equipe, propiciando ao grupo a oportunidade de resolver um desafio 

em equipe. 

Após o término foi solicitado aos participantes que relatassem, brevemente, em papel 

ofício a impressão que permaneceu das atividades propostas ao grupo. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1 – Resultados pré-intervenções: neste momento foram analisados os bancos de dados 

do SIAB e SIST, além da demanda ao CMCE para a UBSF em estudo. 

1.1 – Perfil da comunidade em estudo: realizamos o reconhecimento da área 

através de informações dos profissionais da UBSF, dados do SIAB e da demanda de 

especialidades advindas da UBSF para o CMCE, conforme tabela 01, disposta no texto. 

Recebendo destaque, na tabela 02, as cinco especialidades mais referenciadas pela 

unidade no primeiro semestre de 2013, visto este dado ter sido coletado anteriormente, as 

intervenções, procurando guiar o estudo quanto as patologias e agravos mais comuns na 

localidade, despertando nas discussões dos trabalhos em grupo as possibilidades de nexo com 

a atividade laboral. 

 

Tabela 1: Perfil da comunidade local da UBSF em estudo: 

Descrição Quantitativo absoluto 

Número de famílias/pessoas atendidas 403 famílias/1022 pessoas 

Número de trabalhadores da pesca 311 

Número de portadores de 

Hipertensão/Diabetes 

236/37 

Fonte: SIAB (2014) e Fonte secundária diretamente na UBSF (2014). 

Tabela 2: Demanda CMCE da UBSF: 

Especialidade Quantitativo de encaminhamentos 

Neurologista 53 

Cardiologia/angiologia 50 

Oftalmologista/traumatologista 22 

Urologista 19 

Dermatologista 18 
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Fonte: CMCE/SMS/PMRG, 2013. 

Nesta análise merece destaque, ainda, o fato de os profissionais de saúde relatarem a 

preocupação com o uso de medicações controladas, sendo ímpar a referência por estes de que 

os maiores acometimentos estão na saúde mental, respiratória, urinária e abrangendo as 

DANTs (Doenças e Agravos Não Transmissíveis). Desta forma, o perfil de adoecimento 

populacional do território atendido pela UBSF estudada não se distancia muito do destacado 

na literatura referente a saúde ocupacional dos pescadores. Em estudo realizado por Rios et al 

(2011) e Chagas et al (2014) ficou evidente que os maiores acometimentos a saúde dos 

trabalhadores da pesca estariam entre os problemas envolvendo os sistemas músculo-

esquelético, as lesões de pele, as alergias respiratórias, os problemas oftalmológicos, 

respiratórios, urogenitais e as doenças sexualmente transmissíveis. Porém, embora os dados 

de encaminhamentos ás especialidades estejam próximos ao referido na literatura, não temos 

o mesmo destaque às notificações de agravos referidas pela mesma unidade. 

1.2 – Perfil de notificações feitas pela UBSF ao sistema SIST: na tabela abaixo 

retrataremos as notificações feitas pela UBSF anterior ao processo de intervenção. 

A tabela 03 demonstra a baixa notificação da ESF de maneira geral, em proporção a 

sua cobertura municipal e às notificações resgatadas pelo setor de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (VISAT), responsável em alimentar o sistema SIST, além disso, merece destaque 

que a UBSF em estudo, nos últimos 5 anos, anteriores ao período de intervenção, só realizou 

02 notificações de agravos/acidentes relacionados ao trabalho. E se levarmos em 

consideração, especificamente, o setor da pesca, estes dados ficam ainda mais 

pormenorizados, intensificando nossa justificativa já expressa para a realização deste estudo. 

Devemos nos ater ainda ao fato de que a prática da vigilância em saúde, como 

exercício de responsabilidade sanitária sobre o território pela Atenção Básica de Saúde, deve 

integrar a análise permanente da situação de saúde da população, encontrando nos sistemas de 

informação um aliado para esta observação, desde que sejam retratados os fatos ocorridos em 

seu loco de atuação (DIAS e SILVA, 2013). 

Tabela 3: Notificações ao SIST pré-intervenção: 

Ano Total geral Total da 

ESF 

Total UBSF 

do estudo 

Notificação 

da pesca 

geral  

Notificação 

da pesca 

ESF 

Notificação 

da pesca 

UBSF 

2008 897 11 01 10 00 00 

2009 760 11 00 04 00 00 

2010 606 10 00 01 00 00 
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2011 575 22 00 04 01 00 

2012 981 24 00 05 00 00 

2013  

(jan. à 

ago.) 

1300 34 01 08 02 01 

Fonte: SIST, 2014. 

 

 

 

2 – Resultados obtidos nas intervenções: 

Por ser a saúde da família considerada a principal estratégia de reorientação do modelo 

de atenção à saúde, buscando, prioritariamente, passar de um modelo centrado na doença e na 

cura para um modelo onde a centralidade se dê na prevenção de doenças e na promoção da 

saúde. Realizamos os encontros iniciais da pesquisa procurando conhecer as realidades dos 

territórios das unidades participantes, entre as quais a UBSF objetivada no estudo. 

Houve, portanto, destaque as características locais, mas principalmente, a percepção 

de que os profissionais necessitam refletir mais sobre seu processo de trabalho, tendo sido 

evidenciado através da observação e da descrição da atividade as várias reclamações de que, 

os mesmos possuem uma demanda muito grande, deixando muitas vezes de atender, observar 

ou até mesmo se dedicar para ações coletivas e mais efetivas. Quanto ao diálogo sobre a 

importância da vigilância em saúde na estruturação do trabalho e da emissão de notificações 

referentes aos agravos/acidentes relacionados ao trabalho, os profissionais deixaram claro que 

se trata de um trabalho à mais, demonstrando insatisfação e seriedade durante as atividades. 

A participação da comunidade veio destacar diversos aspectos sendo os principais 

deles a percepção de que a atividade repercutiria no reconhecimento profissional das doenças 

laborais, muitas vezes tendo seu nexo negado pelo sistema previdenciário, segundo relado dos 

mesmos. Além de solicitarem uma assistência mais efetiva dos profissionais de saúde, pois 

embora reconheçam a sobrecarga de trabalho destes, queixam-se do difícil acesso ao serviço, 

principalmente, devido as especificidades da profissão. 

Na última intervenção realizada diretamente em loco de trabalho dos profissionais de 

saúde, foi possível observarmos que estes foram participativos, interessados em realizar as 

atividades propostas, além de relatarem suas dificuldades e anseios referentes aos ambientes 

de laborais. Destacaram a adequação do serviço as reinvindicações e dialogo realizado no 

encontro 02 com a comunidade, tendo sido inserido na dinâmica de trabalho da equipe as 
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consultas e atendimentos diferenciados aos trabalhadores da pesca, a fim de atender às suas 

especificidades. 

Faz parte desta discussão o fato de que o conhecimento das atividades produtivas, do 

perfil epidemiológico e das situações de vulnerabilidade da população devam ser 

incorporados no planejamento das ações da unidade de saúde, contando com o mapeamento 

do território e a discussão com os moradores locais. Atendo para que estas ações de promoção 

da saúde incluam o reconhecimento do trabalho como oportunidade, “empoderando” os 

trabalhadores por meio do conhecimento e de informações sobre a relação 

trabalho/ambiente/saúde/doença. 

3 – Resultados obtidos após as intervenções: conforme destaque na construção 

metodológica, neste momento realizamos a avaliação dos dados de notificação que possam ter 

sofrido alguma alteração, mediante as intervenções desenvolvidas. Para tanto, destacamos a 

tabela a baixo onde há a demonstração dos dados do período compreendido entre setembro de 

2013 e setembro de 2014, condizente com o período de intervenção e pós-intervenção (4 

meses), conforme a temporalidade disposta pelo projeto. 

Na tabela 04 é possível observarmos o aumento do ato notificatório pela unidade de 

estudo, onde em um prazo de 01 ano houve maior abrangência (13) do que nos 05 anos 

anteriormente observados (02), tendo sido todas as suas notificações relacionadas a atividade 

laboral do território, ou seja da pesca. Atendo para o fato de que com as intervenções 

realizadas em comunhão com a comunidade, fizeram com que os usuários ao acessar a 

unidade solicitassem a sua notificação de agravo/acidente, mediante o reconhecimento da 

importância para a remodelação do sistema e para seu amparo enquanto trabalhador. 

Destacamos, também o fato de que ao compararmos, no período os dados contidos no 

SIST e SIAB, observamos uma disparidade entre os sistemas, tendo este último demonstrado 

uma maior referência de acidentes de trabalho no ano de 2013 (56), quando em comparação 

aos dados presentes no SIST para o mesmo período (21), somente no que tange à ESF, além 

disso, no ano de 2014 havia no SIAB somente um relato de acidente de trabalho, contra 55 

existentes no SIST. Ao serem discutidas estas questões nas intervenções, foi possível 

detectarmos a compreensão errônea por parte dos profissionais da ESF frente a sigla “AT” 

existente no formulário do SIAB, onde alguns interpretavam, embora a existência de um 

manual de esclarecimentos, como Atestado de Trabalho, para fins de justificação empregatícia 

de falta do trabalhador, enumerando o quantitativo fornecido no mês. 
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Tabela 4: Notificações ao SIST pós-intervenção: 

Ano Total do 

período 

Total da 

ESF 

Total UBSF 

do estudo 

Notificação 

da pesca 

geral  

Notificação 

da pesca 

ESF 

Notificação 

da pesca 

UBSF 

2013 

(set – 

dez) 

618 21 05 14 08 05 

2014 

(jan-set) 

1158 55 08 23 14 08 

Fonte: SIST, 2014. 

Este fato torna-se de suma importância, pois percebemos que a realização da 

notificação seja um dos pontos para que possamos reverter o atual quadro de sub-registros e 

dar visibilidade aos problemas, permitindo que as questões de saúde do trabalhador entrem na 

agenda técnica e política dos gestores e do controle social (DIAS & SILVA, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de intervenção tanto a partir da roda de conversas, como através de 

oficinas possibilitou o encontro dos profissionais em um momento ímpar para dialogarem 

entre si e com a comunidade sobre uma problemática comum a ambos. Além disso, trouxe 

importantes observações mediante a necessidade de que a educação profissional seja 

referenciada ao mundo do trabalho, princípio da EPS, mas também com a garantia de 

continuidade e permanência do processo educativo, princípio da EA. 

A metodologia a ser apropriada pelos serviços de saúde deve ser dinâmica, contar com 

a participação comunitária e estar de encontro com os interesses locais, procurando o 

despertar racional e intencional aprimorando o ato formativo cotidiano da própria execução 

do trabalho. Embora a formação profissional se dê como um processo, cabe salientar que é 

preciso possibilitar momentos de reflexão, incluo, então as intervenções, para que os 

profissionais e comunidade possam reconhecer a prática de cada um em prol de um coletivo 

maior, a saúde do território, considerando suas influências internas e externas e sua forma 

organizacional. 

Para tanto, os profissionais devem ater que o processo educacional não foi somente 

criado por uma política, ele está ali posto através do próprio ato do trabalho, portanto, quando 

os pescadores, ao irem no encontro para dialogarem sobre questões referentes ao processo 

saúde-trabalho-ambiente e relataram que haviam pensado que iriamos atender as suas 
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angústias frente ao reconhecimento das patologias laborais a que estão expostos, estavam 

certos. Pois a ação e atuação do profissional e da própria comunidade é passível de gerar 

informações sobre o seu território e estas despertarem para o pensamento sobre o próprio ato 

e, desta forma, ser transformadora. 

Além disso, ao reconhecermos o saber do outro, refletindo sobre a realidade, 

ampliamos o foco do trabalho em saúde e estimulamos cada vez mais a participação da 

comunidade na análise e busca de soluções coletivas para os problemas locais. 

Neste estudo foi possível observarmos que o processo metodológico utilizado, 

envolvendo os construtos da EA e da EPS foram satisfatórios e demonstraram 

quantitativamente e qualitativamente o seu reflexo na ação dos profissionais da saúde no 

campo da saúde do trabalhador, defendendo a posição de que deva ser um continuo, todo o ato 

formativo e dialógico dentro da ESF. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo, discutir as práticas realizadas no Projeto de 

Educação Ambiental intitulado “Educação Ambiental e Agroecologia: Uma experiência com a 

Patrulha Ambiental Mirim”, o qual teve como tema central a produção de alimentos sem agrotóxicos e 

a preservação ambiental. O Projeto foi realizado com a Patrulha Ambiental Mirim, um grupo de alunos 

da E.M.E.F. Dom Pedro II, de Canguçu, no Rio Grande do Sul. A partir do referencial teórico 

escolhido e das práticas realizadas, o trabalho propôs uma discussão sobre as possibilidades do cultivo 

de alimentos livres de agrotóxicos para além do campo e sobre a importância desse cultivo para a 

preservação da vida humana e do planeta. Neste artigo busca-se também a discussão sobre a 

importância da Educação Ambiental na escola pública de forma a fazer com que o aluno se sinta 

responsável pelo meio no qual vive.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Agroecologia. Patrulha Ambiental Mirim. 

 

 

PREPARAR A TERRA: MOTIVAÇÕES INICIAIS  

 

O presente artigo é resultado do desenvolvimento do projeto “Educação Ambiental e 

Agroecologia: Uma experiência com a Patrulha Ambiental Mirim” vinculado a formação no 

Curso de Especialização em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, através do Programa Universidade Aberta do Brasil. A partir da tessitura da Educação 

Ambiental com a Agroecologia foram desenvolvidas ações e experiências na E.M.E.F Dom 

Pedro II, de Canguçu, no Rio Grande do Sul. 

O município de Canguçu, localizado na zona sul do Rio Grande do Sul, é considerado 

o município com o maior número de minifúndios da América Latina e sua base econômica 

está na Agricultura Familiar, porém o que é observado neste contexto são práticas de 

Agricultura Familiar com características muito semelhantes à produção em larga escala. Entre 

estas características está o cultivo de alimentos com uso de adubos químicos e de agrotóxicos.   
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Neste sentido a produção que deveria ser para o consumo da própria família e para comércio 

interno, acaba sendo prejudicial para a saúde dos sujeitos bem como para o meio ambiente. 

Nesse contexto, pensar e propor ações de sensibilização dos sujeitos colabora para que 

possam compreender-se como responsáveis pelo contexto do qual fazem parte e para que 

percebam que podem mudar alguns hábitos culturalmente enraizados e assim contribuir com a 

preservação ambiental e também coma qualidade de vida, no que tange aspectos relativos à 

saúde.  

Surgem os questionamentos que originam e orientam esse trabalho: Existe a 

possibilidade de termos no meio urbano a produção de alimentos sem agrotóxicos? Qual a 

importância ambiental da produção sem agrotóxicos e a contribuição desta ação para a 

qualidade de vida dos sujeitos envolvidos? 

Com base nestes questionamentos, nos referenciais teóricos estudados e na prática que 

foi realizada, organizamos o artigo em três eixos: no primeiro “Semeadura: Articulações da 

Educação Ambiental com a Agroecologia”, contextualizamos a prática e a metodologia de 

trabalho utilizado na realização do Projeto, sendo abordado como referencial nesta etapa, 

Tozoni-Reis (2008) e Reigota (2014). No segundo eixo do artigo, “Plantio: ação e produção 

agroecológica”, foi realizada uma abordagem sobre os caminhos que percorremos. Buscamos 

analisar os resultados obtidos durante a prática, quais os problemas que enfrentamos e quais 

as conquistas que obtivemos. Para tanto nos valemos do pensamento de autores como Freire 

(1980, 1987, 1996, 1999, 2000, 2006), Reigota (2014), Carvalho (2002), buscando nas ideias 

destes autores subsídios teóricos que justificam e subsidiam a prática realizada. Ao escrever o 

item “Colheita: aprendizagens com o projeto” compartilhamos as aprendizagens e reflexões, 

deixando as possibilidades para novas buscas e trabalhos no contexto da Educação Ambiental. 

 

SEMEADURA: ARTICULAÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A 

AGROECOLOGIA 

 

O Projeto foi desenvolvido com a Patrulha Ambiental Mirim (PAM) composta por um 

grupo de 15 a 20 alunos do 3º ao 5º ano da escola E.M.E.F. D. Pedro II, que desde 2009 

realizam ações vinculadas as questões ambientais e da agroecologia, através da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Canguçu.  

Neste trabalho, os próprios alunos sensibilizados com o modelo de produção do 

município propuseram uma experiência de produção de alimentos livres de agrotóxicos 
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também na zona urbana. Nestes caminhos percorridos, a percepção da problemática e a 

sensibilização dos sujeitos, nos remetem ao pensamento de Reigota (2014) que fala sobre a 

importância do conteúdo ou temática que abordamos, uma vez que este precisa ser da vida 

cotidiana e algo que os alunos queiram resolver. 

A partir desse desejo dos alunos, e da demanda do curso de Especialização em 

Educação Ambiental foi elaborado o Projeto que teve como base a Educação Ambiental e 

Agroecologia, buscando a partir da prática realizada a produção de alimentos sem 

agrotóxicos. No Projeto trazemos como objetivo oportunizar aos integrantes da Patrulha 

Ambiental Mirim e as suas famílias, reflexões e informações sobre a importância do cultivo 

de alimentos sem agrotóxicos como uma forma de melhorar a qualidade de vida, de incentivar 

a preservação ambiental e também como forma de valorização cultural, procurando despertar 

nestes sujeitos o interesse em cultivar os próprios alimentos em casa. 

O presente trabalho trata Agroecologia e Educação Ambiental como algo 

indissociável, já que a agroecologia vai além de uma forma de produção de alimentos sem 

agrotóxicos, ela visa à preservação ambiental mais ampla. A agroecologia possibilita uma 

outra maneira de perceber o meio no qual estamos inseridos e também pode ser vista como 

um novo estilo de vida. Não podemos trabalhar com a ideia simplista de que os humanos 

destroem o planeta, sem que se faça a discussão sobre os processos que levam a esta 

destruição. Neste sentido, os impactos ambientais que provocamos com nosso estilo de vida 

são diferentes e diferenciados e precisam ser enfatizados e não camuflados na afirmativa 

simplificada de que o “homem destrói o meio ambiente” (REIGOTA, 2014, p. 50). 

A Educação Ambiental vista como educação política complementa a ideia de que a 

agroecologia vai para além de uma técnica e aborda outras questões sociais mais complexas. 

Reigota (2014, p. 14) considera que, 

A Educação Ambiental deve ser entendida como educação política, no 

sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para exigir e 

construir uma sociedade com justiça social, cidadania (nacional e planetária), 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. 

Dessa forma, ações de Educação Ambiental e Agroecologia na escola, são de extrema 

importância para os contextos escolares, mas é preciso à clareza de que as problemáticas reais 

vividas pelos alunos não devem ser vistas como únicas no planeta. Para colaborar com isso 

Reigota (2014, p. 46), afirma que: 

O fato de a educação ambiental escolar priorizar o cotidiano do aluno e da 

aluna não significa, de forma alguma, que as questões (aparentemente) 

distantes não devam ser abordadas, pois não devemos esquecer que estamos 
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procurando desenvolver não só a sua identidade e participação como cidadã 

e cidadão brasileiros, mas também como cidadã e cidadão planetários. 

A proposta do Projeto, começa com ações vinculadas ao espaço escolar, porém 

ultrapassa os muros da escola e passa assim ao espaço não formal. Isso então configura o 

projeto em uma pesquisa-ação, pois este tipo de pesquisa é baseado na prática e no significado 

desta para os sujeitos envolvidos. Há na pesquisa-ação um potencial investigativo, oportuniza 

a produção de conhecimento a partir de uma ação educativa. Para Tozoni-Reis (2008, p.163) 

“a metodologia da pesquisa-ação refere-se a um tipo especial de produção de conhecimentos, 

comprometida com a ação intervenção no espaço social em que realiza a investigação”.  

Já na metodologia participativa o educador não é o centro do processo e sim o 

mediador, pois só assim poderemos ter um projeto pedagógico ambiental que seja de fato uma 

prática aberta e democrática. Reigota (2014, p. 67) assinala muito bem os pressupostos de 

uma metodologia participativa e diz que, 

A metodologia participativa pressupõe que o processo pedagógico seja 

aberto, democrático e dialógico entre os próprios alunos e alunas e entre os 

alunos e as alunas e os professores e as professoras e a administração da 

escola com a comunidade em que vivem, com a família e com a sociedade 

em geral. 

A metodologia participativa e de pesquisa-ação podem ser percebidas em todos os 

passos do Projeto, uma vez que todo o processo buscou o envolvimento e participação ativa 

dos sujeitos, desde as discussões teóricas até as práticas realizadas.  

 

PLANTIO: AÇÃO E PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA  

 

Sabemos que uma prática, um projeto, não significa solução, porém se um simples 

trabalho estiver empenhado na formação integral do sujeito, teremos uma conscientização 

social e política destes sujeitos, de forma que estes possam passar por um processo de libertar-

se. Sobre a educação política Reigota (2014, p. 13) defende que 

A educação ambiental como educação política está comprometida com a 

ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta 

dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções e alternativas que permitam 

a convivência digna e voltada para o bem comum. 

O ser humano ainda se sente como o ser mais importante do universo e em muitos 

casos se percebe como auto-suficiente nesta relação meio ambiente e sociedade. Para Reigota 

(2014, p.16) o ser humano se considera um ser à parte da natureza e sobre isso ele trabalha 
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com a ideia de que a “desconstrução desta noção antropocêntrica que o ser humano tem em 

relação à natureza, é um dos princípios éticos da Educação Ambiental”. 

Reigota (2014) entende que a Educação Ambiental política enfatiza mais “por que” 

fazer do que “como” fazer. E a partir deste viés o Projeto desenvolvido ganhou vida, os alunos 

tiveram a clareza do “por que fazer”, muito anteriormente às decisões de como poderíamos 

por em prática as nossas discussões. 

O trabalho desenvolvido no decorrer do Projeto pode ser analisado como uma prática 

de Educação Ambiental política, pois “questionou” os alunos desde o primeiro contato com a 

temática, buscou-se debater as nossas práticas diárias enquanto consumidores de produtos 

agroecólogicos ou não, oportunizou-se o ser “criativo” no que se refere às escolhas e 

condução das atividades práticas, “inovou”, pois trouxe algo que é muito discutido, porém 

não estava presente no cotidiano dos alunos e das famílias. Buscamos durante todo o processo 

o diálogo para que o mesmo pudesse ser “crítico” e assim os sujeitos pudessem se perceber 

como integrantes ativos durante todo o trabalho. Puderam neste processo de diálogo perceber 

que somos responsáveis pela situação atual, mas acima de tudo assumiram um caráter de 

responsabilização pela mudança. 

Pensar a Educação Ambiental de forma crítica é fundamental frente a nossa realidade, 

para que possamos agir em uma realidade ambiental em que suas problemáticas vêm se 

agravando há anos. Toda educação precisa estar baseada na realidade e no que se refere à 

Educação Ambiental não pode ser diferente, pois ela acontece a partir do diálogo crítico, do 

comprometimento e da interação entre os sujeitos e destes com o mundo, ou seja, “... o 

verdadeiro diálogo não pode existir se os que dialogam não se comprometem com o 

pensamento crítico...” (FREIRE, 1980, p. 83). Nesta perspectiva o conhecimento passa a ser 

construído, pois “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 24). Somente assim se alcançará práticas 

que superam a visão do simples “ensinar”. 

Com a preocupação em dar sentido as nossas ações, buscamos envolver alunos, pais e 

comunidade em um processo de sensibilização, reflexão e ação, a partir de atividades de 

teóricas e atividades práticas que visaram à produção de alimentos sem agrotóxicos na própria 

casa dos sujeitos. 

Carvalho (2002, p. 89) fala sobre a complexidade das relações que devem estar 

presentes no discurso de uma educação que trata de valores ambientalizados e ressalta que: 

[...] é importante destacar que o processo educativo não se dá apenas pela 

aquisição de informações, mas sobretudo pela aprendizagem ativa entendida 
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como construção de novos sentidos e nexos para a vida. Trata-se de um 

processo que envolve transformações no sujeito que aprende e incide sobre 

sua identidade e posturas diante do mundo. A internalização de um ideário 

ecologista emancipatório não se dá apenas por um convencimento racional 

sobre a urgência da crise ambiental, mas sobretudo implica numa vinculação 

afetiva com os valores éticos e estéticos desta visão de mundo. 

Com a clareza de que precisamos ir além do ato de convencer os alunos sobre uma 

concepção ambiental e que se faz necessária a compreensão real do nosso papel como 

cidadãos responsáveis pelo meio onde vivemos, o trabalho desenvolvido durante o Projeto 

teve início com uma discussão aberta ao diálogo e às percepções dos alunos sobre a temática 

abordada, sendo esta prática voltada ao rompimento da ideia de que só há produção alimentos 

no campo.  

No período de realização do projeto utilizamos diversas estratégias pedagógicas para 

que pudéssemos alcançar os nossos objetivos: Discussões teóricas; rodas de conversa; mapa 

do pátio de casa; distribuição de sementes; acompanhamento do cultivo na casa nos alunos; 

pesquisa na sala de informática sobre diferentes temas (efeitos dos agrotóxicos para a nossa 

saúde e para o meio ambiente, forma de eliminar o agrotóxico dos alimentos, novos tipos de 

hortas, a importância dos agroecológicos) visita à feira agroecológica; preparo de sopão com 

os alimentos comprados na feira e também produzidos no Projeto; e avaliação oral e escrita do 

projeto com os alunos. 

Junto aos Patrulheiros Ambientais Mirins foi realizada primeiramente uma discussão 

teórica sobre o que são alimentos agroecológicos e a importância destes para o meio ambiente 

a para a nossa saúde, já que alguns deles não estavam inteirados do assunto. Após esta 

discussão com os alunos foi oportunizado um momento de sensibilização para as famílias e 

alunos sobre a importância desta temática, tanto para a saúde como também sendo uma forma 

de preservação ambiental. Este processo de sensibilização se deu por meio de realização de 

palestra e conversa sobre a temática, onde foi proposto aos pais e alunos a produção de 

alimentos sem uso de agrotóxicos na casa de cada um deles, explicando todo o processo de 

semeadura e os cuidados necessários para que possamos colher alimentos saudáveis e de 

qualidade. 

A compreensão sobre o que era um alimento agroecológico e a importância deste para 

o meio ambiente e para a saúde era primordial neste trabalho, porém não foi algo simples. 

Neste sentido trabalhamos com a ideia de que, 

A agroecologia trata o solo como um organismo vivo. Microrganismos e 

insetos competidores são controlados com produtos naturais e com controle 
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biológico. Não são utilizados agrotóxicos, adubos químicos, sementes 

transgênicas e antibióticos (CRIVELLARO, CASTELL, SILVEIRA, SILVA, 

CARVALHO e GROSSKOPF, 2008, p.3).  

Parece uma informação clara e direta, mas é bastante difícil a compreensão real, mas o 

importante é que os alunos conseguiram chegar a esta compreensão e assim realizar o trabalho 

com real envolvimento nas ações, sendo que demonstraram isso a partir do comprometimento 

que tiveram com cada etapa do projeto e a forma como se expressavam para outros grupos da 

escola sobre a importância da alimentação sem agrotóxicos. Iniciamos com as discussões 

teóricas, principal momento de conscientização dos alunos, sendo este, segundo Freire (1996, 

p.31), um momento crucial, pois ele dizia que “a conscientização é exigência humana, é um 

dos caminhos para a posta em prática da curiosidade epistemológica”, afinal não aprendemos 

e não construímos um conhecimento sobre aquilo que não nos instiga e que não nos causa 

inquietude. 

Além das discussões de textos sobre a produção de alimentos sem agrotóxicos e em 

pequenos espaços, foram disponibilizados aos alunos, pequenos vídeos sobre a importância 

ambiental desta forma de cultivo de alimentos. Após este momento de sensibilização para a 

problemática, os alunos realizaram os desenhos dos pátios de casa para que pudéssemos ter 

uma noção geral de quais espaços iríamos disponibilizar para realizar o cultivo dos alimentos. 

A partir destes desenhos, pensamos quais seriam as melhores formas de organização do 

plantio em cada casa (caixas, canteiros, pneus...). Com os desenhos em mãos e a análise feita 

pelos alunos começamos as visitações às casas dos mesmos para que os pais pudessem 

participar da organização e concretização do Projeto. Porém, nestas visitas muitos pais não 

demonstraram interesse em auxiliar os filhos no plantio e novas possibilidades precisaram ser 

pensadas. 

Este processo de conscientização vai além do fato de identificar e conhecer uma 

problemática, este processo de conscientizar envolve os sujeitos de forma mais efetiva no 

trabalho proposto, pois para Freire (1987, p. 5) “a conscientização não é apenas conhecimento 

ou reconhecimento, mas opção, decisão, compromisso”. É neste compromisso assumido com 

uma causa que surge o processo do responsabilizar-se com as suas próprias ações e talvez 

tenha sido este assumir o compromisso efetivo o maior entrave que encontramos no Projeto, 

pois na concretização prática do trabalho algumas famílias não encararam o desafio e tivemos 

um novo desafio que foi traçar novos rumos. 

O desafio não desanimou o grupo, após as visitas foram distribuídas as sementes para 

os alunos e o grupo decidiu realizar o cultivo em pequenos espaços na escola para que todos 
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tivessem a oportunidade de cuidar do seu próprio canteiro, já que algumas famílias não 

demonstraram interesse em realizar a experiência nas suas próprias casas. Na escola foi 

utilizado o plantio em pneus e em caixas de madeiras, sendo as caixas as que exigiam mais 

cuidados, pois ficavam dentro da escola e precisavam ser deslocadas para fora para que as 

plantinhas pudessem pegar sol e chuva. 

Durante o período compreendido entre a semeadura e a colheita dos alimentos, foram 

realizadas uma vez por semana, preferencialmente nas quartas-feiras, visitas às residências 

dos alunos para que pudéssemos acompanhar o desenvolvimento das plantas e também sanar 

possíveis dúvidas sobre o cuidado com os canteiros. Estas visitas foram registradas a partir de 

filmagens, fotos, desenhos e materiais escritos, contendo observações feitas em cada 

visitação. Muitos não tiveram os cuidados necessários e as plantinhas acabaram morrendo, 

mas alguns conseguiram manter os canteiros organizados para produção e os espaços 

organizados na escola, pelo fato de serem observados mais de perto, foram os que tiveram 

maior produção.  

No decorrer do Projeto, além de acompanhar o desenvolvimento das plantinhas, os 

alunos puderam realizar pesquisas sobre os efeitos negativos dos agrotóxicos na nossa saúde e 

também puderam conhecer os produtores agroecológicos do município, sendo que na 

culminância do Projeto os alunos realizaram a visitação na Feira Agroecológica do município, 

conversaram com os produtores, compraram produtos da feira e após, juntamente com a 

professora, utilizando os produtos da feira e também os produzidos por eles na escola, 

prepararam a sopa e realizaram um almoço na escola para comemorar os resultados do 

Projeto. 

A realização do Projeto não foi um processo fácil, pois buscar o engajamento dos 

alunos em uma discussão que invade muitas vezes questões culturais é uma tarefa que exige 

persistência. Para muitos o hábito de ir ao supermercado é algo simples e o mais fácil que 

podemos fazer. Mudar este hábito exige mudar mais do que atitudes, pois exige mais trabalho, 

uma dedicação especial na produção dos alimentos e neste processo existe resistências. No 

final do ano letivo nos deparamos com as caixas que ainda estavam com os alimentos 

disponíveis e não teríamos na escola pessoas que pudessem cuidar das plantas. Com esta 

problemática em mãos, lancei aos alunos a tarefa de decidir quem levaria as cinco caixas para 

casa e no começo do ano de 2015, quatro destas caixas continuavam sendo cuidadas e uma 

delas não soubemos, pois a aluna foi morar em outra cidade, de forma que os alunos que 

levaram, permaneciam cuidando dos temperos e já haviam plantado novas hortaliças. 
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O trabalho, mesmo que realizado com crianças é bastante complexo, já que desde 

muito pequenos vivemos em uma lógica capitalista, onde a alta produção é o importante, a 

produção em larga escala é a que gera maior lucro e que dá resultados mais imediatos. Somos 

convencidos de que a facilidade de acesso aos produtos é o mais importante, sem que nos 

preocupemos com a qualidade do que ingerimos e quais os impactos ambientais que a 

produção de alimentos com agrotóxicos trazem. 

De acordo com Reigota, (2014, p.17) “A educação ambiental crítica está impregnada 

da utopia de mudar radicalmente as relações que conhecemos hoje, sejam elas entre a 

humanidade, sejam elas entre a humanidade e a natureza”. Assim fundamentamos nossas 

ações na prática do diálogo, na reflexão sobre a realidade local e global, buscando sempre 

refletir quais são as nossas responsabilidades com as problemáticas que são detectadas nestas 

discussões, pois é preciso que os sujeitos possam compreender que existimos a partir das 

relações que estabelecemos com o outro e principalmente com o meio no qual estamos 

inseridos. 

Em um processo dialógico, aberto e democrático é possível conhecer realmente uma 

realidade e agir para transformá-la, pois no diálogo encontramos de forma coletiva e 

organizada alternativas para as questões ambientais que nos angustiam. 

Mais do que nunca precisamos formar sujeitos comprometidos com a preservação da 

nossa própria vida, sujeitos estes que percebam a humanidade como algo de sua 

responsabilidade, bem como todos os seres que habitam a terra. É preciso que nossos alunos 

desenvolvam a capacidade de ler o mundo, de perceber o que não está evidente, de identificar 

suas próprias potencialidades e desafios, ou seja, compreender que escola e vida não podem 

ser dissociadas. A escola e a sociedade são um único espaço, não há escola sem sociedade e 

muito menos sociedade sem escola, pensar a escola fora da sociedade é como desvinculá-la da 

vida. A escola é também o que ocorre para além de seus muros, e precisa estar ciente das 

problemáticas sociais, principalmente no que tange a EducaçãoAmbiental que ela oferece.  

Neste sentido, esta escola, voltada a compreensão dos problemas sociais, que se sinta 

parte da sociedade e responsável pelos seus problemas só será conquistada pela liberdade. 

Segundo Freire,  

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade 

ausente de homens. A reflexão que esta educação propõe, é sobre os homens 

e sua relação com o mundo (1999, p. 70). 
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Em um contexto que busque por uma Educação Ambiental transformadora, que seja 

pautada no amor e no respeito pelo outro e pelo planeta, o trabalho do professor é decisivo e 

desafiante, pois este profissional tem a clareza de seu papel político frente à educação e seus 

alunos. Reigota (2014, p.93) demonstra bem o entendimento sobre este profissional de 

Educação Ambiental quando diz,  

Uma pessoa que se considera um profissional da educação ambiental, além 

de seus conhecimentos técnicos e habilidades específicas, não negligencia 

nem coloca em segundo plano a sua militância e seu compromisso político 

de construção de uma sociedade justa, democrática e sustentável. 

A Educação Ambiental, como -processo educativo, ocorre quando se oportuniza ao 

educando o espaço de reflexão, de troca de saberes, de crítica da realidade. Mas para que isso 

se efetive Freire (1996, p.14) defende: 

[…]  nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinando, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim 

podemos falar realmente de saber ensinando, em que o objeto ensinado é 

apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. 

O trabalho dos educadores que se dispõem a trabalhar com Educação Ambiental e em 

uma perspectiva crítica, é um desafio constante, não só pelas inúmeras questões ambientais 

que precisa conhecer e debater com seus alunos, mas também pelo processo que precisa 

encarar na busca da conscientização dos sujeitos para que estes possam reconhecer as suas 

condições de vida e principalmente reconhecer as questões planetárias, encontrando assim 

possíveis caminhos para atender esta demanda de preservação do meio onde vivemos. 

 

COLHEITA: APRENDIZAGENS COM O PROJETO 

 

Na conclusão deste projeto nos perguntamos: Colhemos os frutos desejados? Talvez 

responder diretamente à pergunta feita não seja o mais importante e pareça também 

complexo, eis que se caminhamos, chegamos a algum lugar, mas seria o destino desejado? Na 

maioria das vezes que nos fazemos tal pergunta, vinculada a processos educativos, nossa 

resposta pode ser não, mas o significativo nesta aprendizagem são os caminhos percorridos e 

até onde conseguimos ir. A boniteza
177

 de um projeto está na coragem de dar o primeiro passo, 

na capacidade em ousar, ir além do que está ao nosso redor e neste ato de coragem a educação 
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  �
Expressão defendida na obra Boniteza de um sonho: ensinar – e – aprender com sentido, do autor 

Moacir Gadotti (2003). Obra que convida sonhadores e os que deixaram de sonhar a despertarem e lutarem para 

a transformação do mundo. 
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ganha vida e acontece. Por isso é importante reforçar esta ideia pensando sempre a partir do 

que Freire (1999) afirmava sobre o fato de que a educação é um ato de amor e de coragem. 

A aceitação do projeto esteve presente desde o primeiro dia que o Projeto foi 

apresentado, os alunos estiveram muito envolvidos com a proposta e buscaram compreender a 

importância do que estaríamos realizando se dispuseram a estudar e realizar a prática voltada 

à produção de alimentos livres de agrotóxicos. 

Podemos dizer que no momento que os alunos se envolveram no Projeto e buscaram 

junto às famílias pequenos espaços para que pudessem produzir alimentos e assim provar que 

somos capazes de produzi-los e nos libertamos desta lógica da quantidade e da facilidade, 

estamos contribuindo então para esta sonhada emancipação. Pode não ser muito, mas são 

sinais de que a educação pode sim contribuir neste processo. 

Precisamos de reflexão, de ação, de um olhar solidário com o mundo que nos rodeia. 

Trabalhar com uma temática preocupante e ao mesmo tempo permeada por interesses 

diversos, entre estes econômicos, não é uma tarefa simples, pois as mudanças dependem da 

individualidade de cada um, mas precisamos também de ações coletivas e que visem a 

mudança de uma visão de sociedade. 

Parafraseando Freire (2006) lembramos que o importante da vida é o encontro das 

pessoas, é o diálogo que elas estabelecem na busca por um mundo mais humano. O autor 

acreditava na educação como prática da liberdade, pois para ele a educação é um ato de amor 

e sabemos que o amor só se mantém se for pela liberdade. Estamos enfrentando uma realidade 

preocupante no que tange à degradação ambiental e mesmo sabendo que a escola não pode 

tudo, podemos afirmar que neste espaço podemos contribuir para a formação de sujeitos mais 

justos, solidários, responsáveis e acima de tudo humanos.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EMEF ANTÔNIO JOAQUIM DIAS 

(PELOTAS/RS) 

  

Fernanda Sebaje Coi
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Patrícia Mendes Calixto
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RESUMO: O presente artigo é um relato de experiência realizada diante da pesquisa de dissertação 

do Mestrado em Educação e Tecnologia do IFSul. Os sujeitos-participantes são alunos da EMEF 

Antônio Joaquim Dias, localizada na cidade de Pelotas/RS e participação da comunidade. Para os 

estudos da paisagem no ensino da geografia realizamos a atividade a fim de verificarmos qual a 

percepção ambiental dos alunos com os problemas ambientais do meio vivido, problematizando as 

imagens registradas pelos próprios alunos, discussões em aula e questionário, com base na pesquisa 

qualitativa (MINAYO, 1998). Diante dos relatos dos estudantes, eles demonstraram que percebem, de 

imediato, o descarte indevido dos resíduos sólidos como problema ambiental do seu bairro, os 

participantes admitem que ao estudar a paisagem no ensino da geografia, através de imagens do bairro 

existe uma melhoria na percepção do problema ambiental, neste caso o lixo. Também demostraram ter 

pouco apreço pelo lugar, além de alguns não reconhecerem suas responsabilidades e direitos. 

Acreditamos que esta prática dará inicio a novos projetos de educação ambiental na escola, em 

especial, tratarmos da questão dos resíduos sólidos e consequentemente a questão do consumo. 

PALAVRAS-CHAVE: relato de experiência. educação ambiental. resíduos sólidos. 

 

 

RELATOS INICIAIS 

 

Apresentamos, aqui, o relato de uma experiência que realizamos na escola EMEF 

Antônio Joaquim Dias, situada na Av. Cidade de Lisboa n°1640, bairro do Fragata em 

Pelotas/RS. O relato é parte da pesquisa de dissertação do Mestrado Profissional em Educação 

e Tecnologia do IFSul. Apresentamos o início de nossas reflexões, dos relatos da pesquisa e 

de intensões de projetos para intervenções futuras de educação ambiental na escola. Diante 

disso é necessário pensarmos em atividades relacionadas a educação ambiental relacionada ao 

meio vivido pela comunidade. Assim como Reigota (1998) Layrargues (2001) sugerem em 

verificarmos as possibilidades de estudarmos os principais problemas da comunidade e do 

entorno e imediações da escola.  
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Primeiramente, queremos situar o leitor ou leitora, sobre a escola que estamos 

pesquisando. Trata-se de um espaço educacional na zona urbana, porém, possui características 

de zona rural.  

Consideramos que, para estar na escola todos os dias existe dificuldade, tanto para 

professores como para os alunos. O transporte público oferecido para o local é precário no 

que se refere a disponibilidade de horários e para os alunos a situação é pior, por ser um bairro 

com características rurais, a maioria deles (estudantes) moram longe da escola e, por isso de 

deslocam para ela a pé ou de bicicleta. Durante o trajeto, em dias de sol enfrentam muita 

poeira que levanta da estrada, mas em dias de chuva os impactos são piores e a estrada 

impede a chegada dos alunos até a escola. 

Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico da escola, verificamos que constam 

projetos de educação ambiental na escola, no entanto, observamos que esses projetos não 

estão sendo realizados na prática. Considerando que a educação ambiental deva ser 

apresentada de modo transversal nas disciplinas, conforme os PCNs:  

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um 

compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões 

que estão envolvidas no temas, a fim de que haja uma coerência entre os 

valores experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o 

contato intelectual com tais valores.(BRASIL, 1998, p.64) 

Buscando o princípio da transversalidade do tema meio ambiente nas aulas de 

geografia religião, a prática pedagógica foi realizada pela professora-pesquisadora nas aulas 

das duas disciplinas na escola. A referida pesquisa é gerada em torno do ensino da geografia 

articulado com a educação ambiental, mas foi numa das aulas de religião em que os resultados 

da redação dos alunos, nortearam o problema de pesquisa. 

Pensando em verificar os conhecimentos prévios dos alunos (MOREIRA, 2012) para 

observar o que eles já sabiam e qual seria a melhor maneira de trabalhar com as temáticas 

ambientais nas aulas solicitamos que fosse escrita de redação sobre os problemas ambientais e 

cuidados com o meio ambiente.  

Os resultados da redação dos alunos foram quase unânimes já que a turma trouxe 

como questão de problema ambiental o lixo, a separação e a reciclagem como solução para o 

meio ambiente. Isto pode ter ocorrido por um discurso recorrente das mídias, como televisão, 

rádio e palestras ocorridas na escola por empresas privadas. De acordo com Layrargues 

(2002), a prática dos 3Rs que é enunciada, conforme os discursos oficiais evidenciam uma 

prática que valoriza a mudança de comportamentos. 
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Isso nos preocupa, porque vivemos diante de muitas questões ambientais, como o 

consumo desenfreado. Assim, compreendemos e valorizamos a reflexão, por isso 

trabalharmos em sala de aula sobre o consumo, como medida que poderá vir a diminuir o 

descarte de resíduos. 

Assim, para articular a educação ambiental com o ensino da geografia, realizamos os 

estudos da paisagem, conceito do espaço geográfico (Santos, 2006). A presente experiência se 

deu por etapas: 

Etapa 1 - Registro de imagens por parte dos alunos dos impactos ambientais 

encontrados no bairro. 

Etapa 2 - Avaliação e discussão em aula sobre o estudo da paisagem em torno das 

imagens obtidas pelos alunos.  

Etapa 3 – Oficina como tema gerador “o lixo”, onde foram convidados os pais ou 

responsáveis dos alunos para participarem das discussões a respeito do tema e amostras dos 

estudos da paisagem feitos pelos alunos. Nesta mesma etapa também foi aplicado um 

questionário aos participantes. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA DA EXPERIÊNCIA  

 

A pesquisa é qualitativa e pautada nas atividades com estratégias da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2011), que se mostrou adequada a este estudo, já que o professor pesquisador 

colabora com os estudos dos alunos enquanto que os alunos participam do processo de 

pesquisa e interpretação, “estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível de captação de 

informação” (THIOLLENT, 2011, p. 32) 

As técnicas de coletas foram à observação participativa juntamente com um diário de 

campo, as imagens registradas pela turma e um questionário (MINAYO, 1998).  

Realizamos a metodologia do tema gerador (FREIRE, 1987) para a qual adotamos o 

lixo, como o ponto de partida. Layrargues (2001) evidencia esta prática como uma concepção 

pedagógica que visa à compreensão e transformação da realidade. São, então, temas presentes 

na realidade dos alunos, temas que podem ser discutidos, debatidos e compreendidos, 

priorizando o diálogo e participação dos envolvidos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Primeiramente, foi sugerido para que os alunos registrassem imagens com os seus 

próprios celulares, do bairro onde moram como estratégia de ensino para atingir os objetivos 

propostos da referida pesquisa. 

Para a atividade, criou-se o grupo na rede social facebook e foi solicitado que os 

alunos disponibilizassem as fotos criadas por eles do bairro onde moram. Em seguida, 

consideramos os relatos sobre a percepção que eles tinham como um problema ambiental no 

bairro.  

Não houve uma adesão imediata dos estudantes à proposta. Foram realizadas as 

postagens, porém poucas, se considerarmos o número de alunos. Mesmo assim, as imagens 

foram expostas na sala de aula, com o uso do equipamento Datashow para que todos 

pudessem contribuir com suas falas e declararem suas escolhas. Selecionadas algumas 

imagens para uma análise mais detalhada e estudarmos o conceito de paisagem. Diante dos 

estudos, os alunos foram alertados de que para a leitura da paisagem precisamos considerar os 

elementos visíveis, invisíveis e as relações entre elementos naturais e humanos (Santos, 

2006). 

Na leitura da paisagem das imagens destacamos a presença de resíduos sólidos nos 

terrenos, que chamamos de lixo, todo e qualquer resíduo resultante da atividade humana (LEI 

12.305/10). Assim a temática do lixo foi problematizada. Foram diferentes paisagens do 

bairro, porém praticamente todas com presença de resíduos como pneus, entulhos e garrafas 

pet nos terrenos, materiais que levam muito tempo para decomporem-se. Com isso os alunos 

foram questionados qual seria a possível explicação de ter tanto resíduo distribuído em locais 

impróprios pelo bairro, os alunos responderam que o caminhão do lixo passa muito rápido e 

que por isso não recolhem todo o lixo. Destacaram ainda que os moradores são 

descomprometidos ou “relaxados”, conforme o relato de um aluno. Diante dessa questão 

observamos que existe uma cultura que nega uma responsabilidade que é coletiva, os alunos 

se referiram aos moradores como se não fizessem parte daquela mesma comunidade. 

Ainda na aula durante a conversa alguns alunos foram questionados do por que eles 

não tinham participado em registrar as fotos e postar no grupo da rede, já que foi um número 

significativo de alunos que não postaram a foto na rede social. 

Apresentaram argumentos diversos, porém duas respostas foram relevantes. Um aluno 

respondeu: “Bah professora não deu para eu tirar a foto, eu ia tirar foto de uns caras 

fumando maconha na esquina de casa, mas se eles me pegam tirando foto deles, eles me 

matam”. 
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Com essa resposta observei que eles entendem que quando falamos em problema 

ambiental, falamos em problemas sociais também. Esse relato do aluno também revela o meio 

em que os alunos vivem, contribuindo para reforçar as práticas educativas baseadas na ética, 

solidariedade e responsabilidade. A Educação Ambiental faz parte desse processo: 

 

A educação ambiental não se restringe apenas aos conceitos ecológicos da 

natureza, mas aborda também as questões de valores morais, da cidadania, 

da justiça, da saúde, da pobreza, da igualdade e das diferenças de 

desenvolvimento. Entre muitos outros. (NOAL; REIGOTA;BARCELOS, 

1998,p.66) 

Outro aluno respondeu “eu não vou me queimar colocando foto de lixo no meu 

facebook”. Neste caso, refletimos com o aluno, que ele esta fazendo um trabalho escolar e 

que não precisava ter vergonha do lugar onde mora. Conversamos sobre a importância dele 

apresentar à sociedade a necessidade de mudanças e ainda, poderia dar um exemplo, uma fala 

ou discurso, diante dessa situação. Pois nosso objetivo como educadoras é contribuir para 

formação de futuros agentes transformadores da realidade. 

Após alguns meses, por questões do calendário escolar, realizamos uma oficina e com 

o consentimento e escolha do grupo, usamos como tema ambiental o tema gerador “o lixo”. 

Foi realizada no turno inverso do horário de aula, a fim de que pudéssemos discutir 

novamente sobre as questões problemáticas do lixo no bairro, impacto ambiental complexo e 

bastante forte nesta comunidade. Para isso foram convidados os alunos participantes da 

pesquisa e seus responsáveis para realização de um novo diálogo com a comunidade. 

Neste mesmo dia, com intuito de toda escola participar de alguma forma, um aluno 

sugeriu fazer cartaz. Este foi feito pelos alunos participantes da oficina, que a escola estava 

recolhendo pilhas e baterias usadas, lâmpadas e medicamentos vencidos para dar o destino 

correto desses resíduos. Assim, evitando que os moradores descartassem esses resíduos em 

locais inadequados. Pois esta é outra questão importante de relatar aqui a própria escola até 

então, antes da proposta da oficina, desconhecia os locais de coleta desses materiais, assim 

como também os participantes do grupo afirmaram não saber.  

No encontro da oficina, alguns alunos se fizeram presentes e, dentre os responsáveis 

convidados, apenas um. Número suficiente para iniciarmos e realizarmos uma discussão 

diante do tema gerador o lixo no bairro. Com relação a apenas um responsável se fazer 

presente, os alunos comentaram que não avisaram seus pais para ir até escola. Este fato pode 

se justificar porque os pais dos alunos não tem participação em atividades na escola e que 

geralmente quando vão até a escola porque são chamados pelo mau comportamento do aluno. 
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Casos como este merecem ser reavaliados pela escola, pois a comunidade deve fazer 

parte das atividades. Assim, esperamos trabalhar em conjunto para podermos efetivar as 

propostas da educação ambiental.  

Iniciamos revendo as imagens realizadas pelos alunos nos estudos da paisagem, 

realizamos, após sobre o tema que emergiu a questão do lixo, e baseamo-nos em alguns 

artigos pertinentes (Lei n° 12.305/2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), foram reforçadas as seguintes contribuições dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Que diante das imagens, fato relevante no bairro, comentam que não separam os resíduos 

sólidos, pois não existe uma coleta seletiva no bairro, apenas na escola possui as lixeiras de 

coleta seletiva. Realmente, no site do SANEP, tem um mapa ilustrando que a coleta seletiva 

atende apenas 65% do município. 

Os participantes, também relataram que já observaram pessoas desconhecidas 

estacionando os carros nos terrenos e descartando o lixo, mas, também afirmaram que já 

viram os próprios moradores descartando lixo nesses locais.  

Na oficina, foi discutido e através de slides, utilizando como fonte os dados o site do 

Ministério do Meio Ambiente e a Lei n° 12.305/2010. Diante da oficina, os participantes 

ficaram admirados com o tempo de cada resíduo decompor, pois não reconheciam esses 

dados. Também, realizamos uma conversa sobre as consequências que causam esse lixo a céu 

aberto, como o mau cheiro, a proliferação de ratos, animais peçonhentos e insetos, assim, 

como as doenças que causam, também provocam a contaminação o solo e do ar quando são 

queimados, entre outros. 

Discutimos sobre o processo de industrialização e urbanização das cidades, sobre as 

questões socioeconômicas, em que o modelo econômico vigente, predomina, evidenciando a 

questão do consumo, como também questões culturais e políticas. 

No fim da oficina, Foi realizado um questionário aberto (MINAYO, 1998), onde 

citamos aqui, duas das questões do questionário que consideramos relevantes para o estudo, o 

grupo focal constituiu-se de dez participantes, nove alunos e um adulto responsável. No 

levantamento através do questionário constatamos que, diante das seguintes questões: 

E) Esta oficina e os estudos da paisagem ajudou você a refletir sobre o lixo 

descartado indevidamente nas ruas e terrenos? 

Dos dez participantes, todos responderam que sim, apenas. 
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F) O que você acha que pode ser feito para melhorarmos no bairro, neste aspecto 

do lixo? Dos dez participantes nove deles responderam não colocar o lixo no chão e apenas 

um respondeu a conscientização de todos moradores. 

 

Diante dos fatos, pretendemos intensificar nossos estudos sobre o tema lixo que 

emergiu nesta pesquisa, bem como também avaliarmos modos de abordagem sobre o tema do 

consumo, já que os alunos após participarem da discussão, o problema do lixo estar atrelado a 

questão do consumo, eles insistem que uma maneira de melhorar o bairro nesta questão é não 

jogar o lixo no chão. 

 

RELATOS FINAIS 

 

Diante do relato do grupo e discussão, afirmamos que é preciso intervir, pois a escola 

não possui um projeto de educação ambiental, existe na teoria e não na prática. E com essa 

experiência realizada, observamos que a comunidade enfrenta problemas sérios com o lixo. 

Com a oficina realizada, acreditamos ter mobilizado a equipe diretiva. Pois a direção quando 

incentiva os projetos, podemos realizar muitas experiências e convidar a comunidade a 

participar. É de grande interesse em continuar, e motivador para que a partir desta experiência, 

realizarmos efetivamente projetos de educação ambiental nesta escola. Porque tratar de 

problemas ambientais não deve ser atividades-fim e sim um tema gerador (LAYRARGUES, 

2001). 

Vivemos em dias, em que não podemos mais perder tempo, pois na escola existem 

espaços para trabalharmos e formarmos cidadãos participativos. Diante da atividade proposta 

com a participação dos alunos e as questões que foram levantadas, mostrou-se que eles não 

possuem apreço pelo lugar onde vivem. É relevante aqui destacar que, mediante a conversa, 

os participantes também comentaram que não reconheciam suas responsabilidades como 

também os seus direitos como cidadão.  

Acreditamos que aos poucos nós podemos realizar mudanças, através de práticas, 

experiências que dão certo. A educação tem que ser um processo humanizado, efetivamente 

formar indivíduos pensando em relação ao mundo em que ele vive e no qual ele é 

responsável. Portanto, a experiência aqui relatada é o inicio de intensões da introdução de 

novos projetos de educação ambiental nessa escola. Pois diante do tema “lixo”, na 
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comunidade e pela complexidade que envolve este tema, merece que sejam ampliadas novas 

discussões. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO FAMILIAR: 

DIÁLOGOS E APROXIMAÇÕES  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as possíveis aproximações entre a 

educação ambiental e o contexto familar, entendendo este como um espaço de rica atuação e 

ação dos educadores ambientais, além de necessária. A dimensão ambiental da educação, da 

forma como percebemos, inclui os seres humanos e suas relações, entre si e com o ambiente em 

que habitam. A família pode ser considerada a forma de dinâmica social mais antiga do mundo, 

e há inúmeras expectativas e cobranças sobre os papéis e funções que devem ser desempenhadas 

pelos pais e/ou famílias, enfim, pelos educadores nas famílias. Assim sendo, faz-se necessário 

deslocar o olhar da educação ambiental e direcioná-lo também aos espaços familiares, 

promovendo momentos e possibilidade de diálogo que levem a uma reflexão crítica das suas 

práticas e saberes, oportunizando que sejam construídas relações de afeto e cuidado entre seus 

membros e desde com o ambiente que compartilhamos, a nossa casa Terra.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Família. Cuidado 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação Ambiental (EA) se apresenta como uma possibilidade para 

problematizar, compreender criticamente e desenvolver atitudes e competências que 

possam colaborar nas soluções para a grande crise socioambiental que assola a 

humanidade. Esta crise vai para além dos problemas ambientais e econômicos e afeta 

também as questões sociais, de relacionamento e afetividade. O desgaste e escassez dos 

recursos naturais - e seu uso inconsequente- a desigualdade social, a fragilidade dos 

vínculos estabelecidos entre seres humanos e entre estes com o ambiente em que 

habitam, são consequências do projeto de modernidade que estamos vivendo (GARCIA 

e YUNNES, 2015, p. 106). 
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Neste sentido, o ser humano e suas relações não estão dissociadas da dimensão 

“ambiental” presente na educação, na medida em que compreendemos ambiente como 

“o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 

relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio natural 

e construído” (REIGOTA, 2010, p. 14). Assim sendo, podemos perceber o ambiente 

como algo construído ou percebido, real ou simbolicamente, o que inclui o ambiente 

familiar e as relações sociais. Outra autora corrobora nossa visão de Educação 

Ambiental, e nos ajuda a compreender as dinâmicas das relação como presentes e 

pertinente ao campo da EA:   

A trama do meio ambiente é a trama da própria vida, ali onde se 

encontram natureza e cultura; o meio ambiente é o cadinho em que se 

forjam nossa identidade, nossas relações com os outros, nosso “ser-

no-mundo”. A educação ambiental não é, portanto, uma “forma” de 

educação (uma “educação para...”) entre inúmeras outras; não é 

simplesmente uma “ferramenta” para a resolução de problemas ou de 

gestão do meio ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial da 

educação fundamental que diz respeito a uma esfera de interações que 

está na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o 

meio em que vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada. A 

educação ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início na 

comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de 

solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das 

realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa 

dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles 

(Sauvè, 2005, p. 317) 

Desta forma, acreditamos que nossos esforços e as nossas ações em EA podem e 

devem, também, estar focadas no cotidiano, onde a vida acontece, onde o 

desenvolvimento do ser começa e continua, interminável, favorecendo formas de 

construção de pensamento sistêmico, que possam oportunizar pensamento e atitudes 

críticas diante a realidade que nos é posta diariamente, seja na escola, no bairro, na 

família. 

Reigota (2006) descreve que este problema de caráter socioambiental não está na 

quantidade de pessoas que existe no planeta, mas sim no excessivo consumo dos 

recursos naturais por uma pequena parcela da humanidade e no desperdício e produção 

de artigos inúteis e nefastos à qualidade de vida. O desejo desenfreado de consumir, a 

soberania do ter em contrapartida ao ser. Desta forma, a EA se apresenta como uma 



 

333 

 

educação voltada a construção de novas formas de ser, pensar e conhecer, constituindo 

um novo campo de saber (SATO e CARVALHO, 2005, p. 12).  

Atrelada à ideia de educação, a EA deve ser compreendida como uma educação 

política, na medida em que oportuniza que os cidadãos possam exigir justiça social, 

cidadania nacional e planetário, autogestão e ética nas relações (REIGOTA, 2006, p. 

10). É necessário que as atitudes diante do mundo e com o outro, as formas de cuidado e 

as atuações dos indivíduos, enquanto sujeitos ativos, de direito e partes fundamentais da 

engrenagem da roda viva que é a vida, sejam crítica, com reflexão do impacto das 

pequenas atitudes no nível global. As relações que estabelecemos hoje são frágeis, é a 

sociedade da modernidade fluida (BAUMAN, 2001), onde tudo escorre, “escapa pelos 

dedos” e nada, ou poucas coisas, solidificam e mantém-se estáveis.  

Para Boff (2014) o sintoma mais doloroso desta crise aparece sob o fenômeno do 

descuido, do descaso e do abandono, resumido pelo autor, na falta de cuidado. Para o 

autor, e é ideia que acreditamos e que guia as nossas ações, seja em EA ou na vida, o 

que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado, sendo o cuidado mais do que um 

momento de atenção e de zelo, mas uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro (BOFF, 2014, p. 37). O 

primeiro espaço onde o indivíduo recebe este cuidado, e, por vezes, permanece a 

receber ao longo da vida, é, ou deveria ser, na família. Justamente por este “por vezes” e 

pelo “deveria ser”, que traduzem as possibilidades da família não representar espaços de 

cuidado e afeto, faz-se necessário um olhar atento e de cuidado as mesmas, a fim de 

possibilitar que as práticas parentais caminhem em direção a este cuidado, e ao 

desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a capacidade crítica e 

de reflexão, atitudes que podem ser potencializadas pelas ações em educação ambiental 

neste espaço.   

 

A FAMÍLIA ENQUANTO CONTEXTO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ENQUANTO PROCESSO 

 

A ideia de família enquanto grupo de indivíduos com laços consanguíneos que 

compartilham espaços e experiências sempre existiu em nossa sociedade.  A família 

pode ser considerada, então, a unidade social mais antiga do ser humano (CUNHA, 

2010) passando por diversas transformações conforme as mudanças no tempo e no 

espaço. A ideia de ligação a partir de um ancestral comum é presente desde os tempos 
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primórdios, e estes grandes grupos foram primeiramente (foratemer) chamados de clãs e 

posteriormente dividiram-se formando as tribos, grupos sociais compostos por 

corporações de grupos de descendentes (CUNHA, 2010). Destes tempos para cá, a 

família vem sofrendo transformações em seus formatos, estruturas e papel social, 

principalmente com a revolução industrial, que começou a moldar o formato de família 

que temos hoje. As famílias eram numerosas, trabalhavam grande parte na agricultura, 

eram as chamadas famílias tradicionais, onde as crianças estavam não só em contato 

com os pais, mas com a rede alargada de parentes e a comunidade (AMARO, 2014). 

Com o processo de industrialização, a produção saindo do lar e indo para as fábricas, as 

famílias passaram a ser nuclear, ou seja, menores, aumentando assim a proximidade 

entre seus membros e contribuindo para a amplitude da noção de privacidade da família 

(AMARO, 2014). Além do mais, neste processo de industrialização, com a produção 

em alta escala de bens de e para consumo, as famílias deixaram de ser apenas 

produtoras para serem também uma unidade de consumo e de desejos (AMARO, 2014), 

processo este que contribuiu para as desigualdades e encaminhou a sociedade para uma 

sociedade do consumo.  

Muitos pesquisadores e estudiosos se dedicam a estudar a família, buscando 

compreender seus conceitos, relações, dinâmicas e a influência no desenvolvimento dos 

indivíduos. A família pode ser compreendida como um espaço de mediação da relação 

com o mundo, uma matriz da identidade pessoal e social (MACEDO, 1994). A Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano, de Urie Bronfenbrenner, considera a 

família como o primeiro contexto onde a pessoa é inserida, integrando o que o autor 

denominou de microssistema, e que influencia e sofre influência dos outros sistemas. 

Microssistema é definido por Bronfenbrenner como “um padrão de atividades, papéis e 

relações interpessoais experenciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 

ambiente com características físicas e materiais específicas” (Bronfenbrenner, 

1979/1996, p. 18, input Yunnes e Juliano, 2010). São as relações face a face, como, 

além da família, escola, trabalho, etc., e é onde ocorrem as relações proximais. Por 

relações proximais entende-se formas particulares de interação entre os organismos e o 

ambiente que operam ao longo do tempo (NARVAZ e KOLLER, 2004). A referida 

teoria propõe que as vivências da pessoa em desenvolvimento passa e é influenciada por 

diferentes sistemas, formando o que o autor chamou de mapa ecológico, sendo 

composto, então, pelo microssistema, já explicado anteriormente, mesossistema, que 

tem a ver com as inter-relações entre os contextos em que o indivíduo participa 
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ativamente (Yunnes e Juliano, 2010, p. 359), exossistema, diz respeito a um ou mais 

ambientes que não envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante ativo 

mas tem influência em sua vida (Yunnes e Juliano, 2010, p. 362), e macrossistema, que 

têm a ver com valores, crenças, maneiras de ser ou fazer, hábitos, estilos e formas de 

viver características de determinadas sociedades ou culturas veiculados ao nível dos 

subsistemas (Yunnes e Juliano, 2010, p. 363), dispensando para o atual trabalho 

aprofundamento nestes sistemas.  

A teoria aponta que o desenvolvimento humano resulta de processos de interação 

recíproca entre o ambiente e as características da pessoa em desenvolvimento (GARCIA 

e YUNNES, 2015), e, ainda segundo as autoras, o ambiente é composto por contextos 

ecológicos, imediatos e distantes, situados num espaço e tempo social e histórico. A 

teoria define três dimensões que se inter-relacionam: processo, pessoa, contexto e 

tempo, e estas dimensões auxiliam na construção de um olhar ecológico-sistêmico sobre 

as relações familiares, onde a família não é percebida como um contexto isolado, mas 

sim parte de um ambiente subjetivo, natural, social, cultural e econômico que constitui a 

totalidade das relações psicossociais e educativas (GARCIA e YUNNES, 2015). Desta 

forma, a família e a educação nas famílias sofre influência dos espaços em que ela se 

situa, como exemplo as práticas que são social e culturalmente aceitas neste ambiente, e 

também pode influenciar estes espaços, já que as relações e interações sempre 

pressupõe uma troca. 

  

O EDUCADOR FAMILIAR ENQUANTO EDUCADOR – AMBIENTAL 

 

Importante começar esta sessão tornando claro que temos a compreensão de que 

muitas vezes não são os pais que realizam a tarefa de ser responsável pelo cuidado e 

desenvolvimento das crianças e jovens, logo, o termo “pais” poderia reduzir o 

entendimento e limitar o alcance da nossa visão, portanto, optamos pela escolha do 

termo cuidador familiar, que amplia as possibilidades sobre quem desemprenha esta 

função. Compreendemos que muitas crianças e jovens são cuidados por avós/avôs, por 

tios/tias, ou ainda, por profissionais em instituições de acolhimento. Acreditamos que 

mais importante do que o título referido a quem cuida das crianças ou jovens, é 

importante o vínculo estabelecido, e assim sendo, o termo pais pode ser reducionista. A 

ideia de família pode ser entendida como um conjunto de relações, indo para além dos 

laços consanguíneos e passando, então, para as identificações e vínculos adquiridos 
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(ANTONI e KOLLER, 2000), assim sendo, quando nos referirmos a pais, responsáveis 

ou família, estamos fazendo referência a quem cuida e/ou obtém a guarda jurídica das 

crianças ou jovens, entendendo que esta é a pessoa responsável pelos cuidados e 

desenvolvimento delas. Esta concepção vai de encontro, inclusive, ao princípio da EA 

de reconhecimento e respeito a pluralidade e diversidade individual e cultural.  

Colocado isto, sigamos. No microssistema que é a família, há diversos papéis 

que são desempenhados, e, consequentemente, expectativas sobre estas funções, de 

acordo com o imaginário social de cada cultura.  Segundo Portugal (1992, p.80, input 

Yunnes e Juliano, 2010).  “o conceito de papel integra assim, elementos como 

atividades e relações em nível das expectativas sociais. Dado que estas expectativas se 

definem em nível da cultura ou subcultura, o papel funciona como um elemento do 

microssistema que tem as suas raízes em nível de macrossistema”.  

Dentre as expectativas esperadas para pais e/ou famílias, está a de cuidado e de 

zelo pelos seus filhos, aliados a contribuições (ou, ainda, a obrigação) para/do 

desenvolvimento saudável e “correto” dos filhos. Espera-se que todas as famílias criem 

filhos educados, inteligentes, autônomos e que respeitem a vida em todas suas formas, 

como se estas fossem habilidades e possibilidades inatas e automaticamente aprendidas 

pelos seres humanos na medida, e imediatamente, quando tornam-se pais/cuidadores. 

Porém, o que se percebe é pouco apoio dos governos para que este tipo de expectativa 

seja realmente possível. Há poucos programas e ações educativas governamentais que 

proporcionem auxílio aos pais para tornarem-se, e para que, além disso, possam 

qualificar suas práticas e refletir sobre seus saberes. Desta forma, notamos ser de grande 

importância que as práticas e ações em EA possam perpassar os ambientes domésticos, 

transpondo os muros das escolas, da chamada educação formal, e possibilitando este 

contato com os cuidadores, criando espaços de escuta e de problematização sobre a 

realidade e sobre a expectativa que se recai sobre este papel.  

É na família que a pessoa começa a desenvolver-se, internalizando crenças, 

valores, mitos, que podem ser transmitidos intergeracional -relações recíprocas entre as 

diferentes gerações - e intrageracional - interações que acontecem entre pessoas que 

pertencem a mesma geração (GARCIA, 2007). Ambas acontecem de forma explícita ou 

não. As experiências e os ensinamentos que o indivíduo tem no ambiente familiar 

contribuem de forma significativa nas atitudes que ele desenvolverá em relação ao 

mundo. Falcke e Wagner (2005), descrevem figurativamente que é como se todas as 

pessoas tivessem vozes dos seus familiares gravadas dentro de si, que, dependendo da 
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intensidade, da quantidade e do grau de compreensão, ou, como referem-se as autoras, 

do volume dessas vozes, dá a dimensão da influência desta pessoa na vida do indivíduo. 

Não temos como espacar. Mesmo que “estas vozes” não façam ir a um caminho oposto, 

rejeitando-as, ainda assim as mesmas não deixam de nos influenciar, neste caso, ao 

buscar um modelo diferente. 

O fato é que as famílias são as provedoras dos principais recursos do individuo 

para que ele se perceba como sujeito no mundo, como modelo a seguir ou a rejeitar, 

ainda que de forma insconsciente, conforme dito anteriormente. Muitas vezes, a família 

não é um lugar seguro para as crianças e jovens. Muitos responsáveis optam pela 

utilização de práticas coercitivas e indutivas, de violências e agressões, sejam 

psicológicas ou físicas, muitas vezes pela própria falta de conhecimento ou acesso a 

outros recursos para lidar com as situações, e simplesmente reproduzem práticas feitas 

por seus pais, seus avós, e que na nossa cultura, apesar de negadas, são aceitas e tidas 

como normais. E é ai que se estabelece o diálogo com a EA, que através dos conceitos e 

ideais de práticas dialógicas e democráticas  pode contribuir orientando as famílias em 

uma concepção crítica da realidade, compreendendo o olhar sistêmico do ambiente que 

vivemos, e oportunizando espaços de reflexão, para que os resultados alcancem as 

famílias 

A educação que acontece nas famílias não deve mais ser considerada como não-

formal, simplesmente por não estar dentro de um espaço formal de educação. Ela não 

deve mais ser pensada como neutra, descompromissada com a mudança social, 

naturalizada (GARCIA, LUCAS, et al., 2007). É necessário incluir as famílias e 

oferecer apoio às mesmas, para que possam se sentir inseridas do processo educativo 

ambiental e assim, amparadas e fortalecidas no desempenho de suas funções e papéis 

(GARCIA, LUCAS, et al., 2007). 

Segundo Loureiro (2004) a educação deve ser vista como um processo global, 

para além do ensino formal, relacionando-se diretamente com todas as esferas da vida, 

ou perde a sua dimensão revolucionária. Sendo assim, deve estar presente e incluída 

dentro do ambiente familiar, deve proporcionar estes espaços para com as famílias.  

Diante disso, segundo Garcia, Lucas, et al., (2007) a educação ambiental visa 

uma mudança de valores e atitudes, proporcionadas através de uma reflexão/ação crítica 

de todos os cidadãos face aos problemas ambientais, apontando para uma construção da 

cidadania, resgate a dignidade e o reconhecimento do ser humano enquanto sujeito e 

agente transformador da realidade que se insere. Não podemos excluir as famílias do 
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processo educativo ambiental, percebendo o ambiente enquanto espaços de interações e 

trocas, de vivências e experiências, como o “cadinho em que se forjam nossa identidade, 

nossas relações com os outros, nosso “ser-no-mundo” (Sauvè, 2005). É no cotidiano e 

através do cuidado que podemos provocar mudanças, que podemos propiciar aos 

sujeitos que repensem suas atitudes, suas formas de ser-e-estar-no-mundo, já que, pois, 

“ (o cuidado) é um fenômeno que é a base possibilitadora da existência humana 

enquanto humana” (BOFF, 2014, p. 39). É somente através do cuidado que podemos 

exercer e incluir em nossas relações o afeto, a preocupação, o zelo, a dedicação, pois 

isto é, propriamente, o cuidado em si. Cuidar implica ter intimidade, acolher, respeitar, 

sentir as coisas e as pessoas, significa estabeler uma relação de con-vivência e não de 

dominio (BOFF, 2014, p. 109). Infelizmente, a partir de formas de relação estabalecidas 

como naturais, como a naturalização da violência, esta dimensão não se apresenta desta 

forma mais profunda e transformadora. Cuidar da família e dos filhos está muito além 

de garantir-lhes as necessidades físicas, de alimentação e higiene, mas precisa 

necessariamente passar pela atenção, pelo interesse em seu bem-estar e em atitudes que 

demonstrem e contribuam para isso. São simples atitudes incorporadas ao dia a dia, 

como escuta, carinho, interesse pelo outro, que podem promover momentos de trocas de 

cuidado. E muitas vezes as famílias precisam aprender a executar estes momentos. 

Precisam de auxílio para compreender a importância destes simples momentos, que 

estabelecem uma relação de sujeito-sujeito ( (BOFF, 2014), compreendendo o outro 

enquanto ser humano, e que abrem caminho para que, no lugar da agressividade, aja 

convivência amorosa, e que ao invés de dominação, aja companhia afetuosa ao lado e 

junto com o outro, como propõe Boff (2014). E a EA possue alternativas para estas 

compreensões, na medida que se apresenta como possibilidade de encontros e espaços 

para ouvir as famílias, dividir problemas e juntos buscar soluções. A educação 

ambiental pode cuidar das famílias, oportunizando que estas cuidem de si e dos seus. 

 

IN-CONCLUSÕES 

 

Através dos inúmeros casos que a mídia nos apresenta diariamente, além dos que 

conhecemos através das nossas relações, de desafeto humano, de descaso e da falta 

visível de um sentimento de pertença ao ambiente, percebemos uma necessidade latente 

de se consolidar os programas de atenção e apoio as famílias, espaços de trocas de 

saberes e escuta ativa, diálogos abertos e participativos, encontros dialógicos com as 
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famílias, seja na escola, na igreja, em espaços dentro da comunidade. Este é um espaço 

que os educadores ambientais devem ocupar, direcionando o olhar atento e 

proporcionando educação com as famílias, onde os participantes sejam ativos, 

engajados, sensibilizados a (re) pensar suas práticas na medida que são levados e 

avaliação crítica das mesmas e onde possam ser construídas coletivamente novas 

estratégias de educação dos filhos e fortalecidas as boas práticas e saberes.  

A educação ambiental tem imensa contribuição neste campo, visto que tem 

como em seus princípios básicos o enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo, além do pluralismo de ideias e concepções, permitindo que diferentes 

espaços e possibilidades sejam contemplados por esta dimensão. A família é um campo 

rico de possibilidades para transformações no mundo, e, acreditamos ser uma excelente 

forma de provocar as mudanças que tanto almejamos em relação as formas de consumo 

e de cuidado com o meio ambiente.  

 A educação ambiental, quando direcionada as famílias, pode possibilitar 

o fortalecimento das mesmas e também contribuir para o engajamento social destas, 

dentro da comunidade que residem, proporcionando uma ampliação dos resultados e 

dos sentimentos de pertencimento a algum lugar, aspecto tão importante para o cuidado. 
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RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa cujos resultados serão apresentados ao final do 

curso de Mestrado em Educação, na Universidade Federal do Pampa, em Jaguarão (RS), e tem como 

objetivo descrever uma proposta interventiva de mediação entre teoria e prática em Educação 

Ambiental (EA), que acontecerá em uma escola estadual da cidade de Dom Pedrito (RS), com os 2º
s
 

Anos do Ensino Médio, tratando do tema Impactos Ambientais. Esta pesquisa parte da necessidade de 

se trabalhar a Educação Ambiental (EA) de uma forma mais prática, a fim de que os alunos 

desenvolvam o senso de responsabilidade social e criticidade diante dos acontecimentos ambientais 

globais. As etapas interventivas contarão com treze momentos divididos especialmente entre saídas de 

campo, fotografias, mostras digitais e construção de um blog – para que os alunos possam 

compartilhar suas experiências a respeito da problemática ambiental por eles verificada. Os dados para 

esta pesquisa serão levantados através de observação participante e análise documental. O presente 

projeto encontra-se em fase de implementação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Impactos Ambientais. Mediação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho tem como finalidade descrever uma proposta interventiva de 

mediação entre teoria e prática em Educação Ambiental (EA), que acontecerá em uma escola 

estadual da cidade de Dom Pedrito (RS), com os 2º
s
 Anos do Ensino Médio, tratando do tema 

Impactos Ambientais. A referida intervenção se justifica pela necessidade de implementação e 

avaliação de uma proposta de ensino de ciências com base na interlocução entre teoria e 

realidade natural.  

De acordo com Seniciato e Cavassan (2004, p. 133): 

[...] as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes naturais 

têm sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e 
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motivarem crianças e jovens nas atividades educativas, quanto por 

constituírem um instrumento de superação da fragmentação do 

conhecimento. 

Assim, acredita-se que, ao trabalhar in loco, os estudantes terão a oportunidade de 

observar o que se passa atualmente em seu município no tocante à atividade humana sobre o 

meio ambiente. Procura-se, desta forma, construir uma postura crítica a respeito do assunto, 

sempre buscando analisar os fenômenos sob três aspectos: físicos, químicos e biológicos, 

correspondentes às três disciplinas que compõem a área de Ciências da Natureza
185

. 

Esta proposta de trabalho também vem ao encontro do Projeto Político Pedagógico da 

Escola (PPP, 2015-2016), por meio do qual, em seus objetivos específicos, descreve que é 

necessário “predispor o espírito do educando a investigação e à aprendizagem significativa” 

(p. 05). Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) apontam para o fato de que nem sempre isto 

acontece, visto que grande parte dos professores da área permanecerem atrelados aos livros 

didáticos, à sequência dos conteúdos e à memorização dos mesmos, bem como às aulas 

expositivas como forma principal de ensinar. Neste contexto, Behrens (2013, p. 77) corrobora 

com o exposto afirmando que: 

O docente inovador precisa ser criativo, articulador e, principalmente, 

parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem. Nessa nova visão, o 

professor deve mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento e 

passar a preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a 

aprender”, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a 

produção do seu conhecimento e do seu aluno. Por sua vez, o aluno precisa 

ultrapassar o papel de passivo, de escutar, ler, decorar e de repetidor fiel dos 

ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e atuante, 

para produzir conhecimento. 

A Biologia, disciplina na qual acontecerá esta pesquisa, é dividida em áreas de estudo. 

Dentre elas está a Ecologia, que pode ser definida como sendo “o estudo científico da 

distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e 

abundância” (ANDREWARTHA, 1961, apud TOWSEND; BEGON; HARPER, 2010, p. 16-

17). A origem da palavra Ecologia é também grega e sua tradução literal significa “estudo da 

casa”. Para Branco (1988, p. 07), Ecologia é “o estudo das relações entre os seres vivos e o 

ambiente”. 
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compõem as Ciências da Natureza.  
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Desta forma, no decorrer da disciplina de Biologia, dentro da área de Ecologia, é 

trabalhado o tema Impacto Ambiental.  Branco (1988, p. 18) o define como “[...] uma espécie 

de “trauma ecológico” que se segue ao choque causado por uma ação ou obra humana em 

desarmonia com as características e o equilíbrio do meio ambiente”. Estes desequilíbrios são 

fruto de ações insustentáveis do ser humano para com o planeta e se traduzem em acúmulo de 

lixo urbano, poluição do solo, do ar e da água, desmatamentos, introdução de espécies 

exóticas ao meio, exploração inadequada de recursos naturais, assoreamento de cursos d’água, 

entre outros.  

De acordo com Reigota (2009, p. 97), a EA pode ser considerada “uma das mais 

importantes exigências educacionais contemporâneas não só no Brasil”. Para o autor, ela “[...] 

não está vinculada à transmissão de conhecimentos sobre a natureza, mas sim à possibilidade 

de ampliação da participação política dos cidadãos e cidadãs” (p. 97). Sendo assim, está 

empenhada na tentativa de construir uma sociedade para as gerações futuras com justiça 

social e sustentabilidade.  

No Art. 13 das DCNEM (BRASIL, 2012, p. 05), que trata da organização dos 

currículos por parte das unidades escolares, mais precisamente no inciso V, está expresso que 

as mesmas precisam ter presentes que “a sustentabilidade socioambiental como meta 

universal, desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente, e baseada 

na compreensão do necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com seu 

ambiente”. Para Pádua e Tabanez (1998) citados por Jacobi (2003), uma relação harmoniosa 

entre os indivíduos e o meio ambiente passa certamente pela EA, pois esta possibilita uma 

real mudança de valores, acréscimo de conhecimentos e aperfeiçoamento de habilidades 

necessárias para a sustentabilidade. 

Como bem sabemos, a natureza não se encontra mais em seu estado original, pois ela 

foi modificada ao longo da trajetória da humanidade. Essas relações nem sempre levaram em 

conta o fato de que os recursos naturais são finitos. Ao contrário, o homem antropocêntrico 

sempre se serviu da natureza de maneira não só para satisfazer suas necessidades, mas aos 

seus caprichos de consumo também. O ser humano primevo equivocadamente vivia numa 

tentativa de dominação e até de humanização da natureza (CHARLOT; SILVA, 2005). A EA 

visa modificar esta visão, pois conforme Boff (2012, p. 49), “ou mudamos, ou conheceremos 

a escuridão”. O referido autor ainda alerta para o fato de sermos seres ecodependentes, mas 

que essa consciência só se deu quando sobreveio o paradigma ecológico, o que só aconteceu 

após a Conferência de Estocolmo em 1972 (REIGOTA, 2010). 
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METODOLOGIA 

 

A previsão de realização deste trabalho é de 25 horas-aula (h/a) de 50 minutos cada 

uma, sendo que a carga horária semanal para a disciplina de Biologia nos 2º
s
 Anos, na referida 

escola, é de 3h/a. O quadro a seguir ilustra os momentos desta intervenção, sendo que o 

primeiro já foi aplicado. 

 

  Quadro 1: Momentos da Intervenção 

Momento Atividade Número de Aulas 

Utilizadas 

1 Verificação dos 

conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito do tema 

Impactos Ambientais 

2 

2 Apresentação de 

Documentário 

2 

3 Explanação do conteúdo 2 

4 A fotografia como aliada da 

EA 

2 

5 Saída de Campo: Trilha 

Ecológica ao Parque das 

Acácias 

2 

6 Mostra Digital com Debates 1 

7 Saída de Campo: Bairro São 

Gregório 

2 

8 Mostra Digital com Debates 1 

9 Saída de Campo: Bairro 

Centro 

2 

10 Mostra Digital com Debates 1 

11 Ecoálbuns Digitais: 

compartilhando 

experiências com a 

comunidade 

3 

12 Criação de um blog 3 

13 Verificação final dos 

conhecimentos a respeito do 

tema proposto 

2 
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Total de Aulas  25 

 Fonte: Própria Autora 

 

Antes de começar as atividades aqui previstas, cada aluno levou para seus 

responsáveis legais um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deverá ter 

sido lido e assinado pelos mesmos, autorizando a participação nesta intervenção, 

especialmente o trabalho fora da escola, bem como o uso, para fins desta pesquisa, de som e 

imagens nas quais os estudantes possam estar presentes. Os alunos menores de 18 anos, cujos 

pais devolveram o TCLE com sua devida autorização, assinaram um Termo de Assentimento 

afirmando que concordaram em participar deste projeto de pesquisa. 

 Inicialmente será utilizado um teste com o objetivo de fazer uma checagem dos 

conhecimentos que os educandos já possuem sobre o tema “Impactos Ambientais”. Como este 

assunto, especialmente o tópico “lixo”, deve ser trabalhado tanto no lar, quanto na escola, e 

também através das campanhas de conscientização promovidas pelas mais diversas mídias, 

desde a tenra idade os alunos já têm contato com diversas informações a esse respeito. Para 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 131): 

As Ciências Naturais são compostas de um conjunto de explicações com 

peculiaridades próprias e de procedimentos para obter essas explicações 

sobre a natureza e os artefatos materiais. Seu ensino e sua aprendizagem 

serão sempre balizados pelo fato de que os sujeitos já dispõem de 

conhecimentos prévios a respeito do objeto de ensino. A base de tal assertiva 

é a constatação de que participam de um conjunto de relações sociais e 

naturais prévias a sua escolaridade e que permanecem presentes durante o 

tempo da atividade escolar. Nenhum aluno é uma folha de papel em 

branco em que são depositados conhecimentos sistematizados durante 

sua escolarização. As explicações e os conceitos que formou e forma, em 

sua relação social mais ampla do que a escolaridade, interferem em sua 

aprendizagem em Ciências Naturais (grifo nosso). 

Desta forma, faz-se necessário saber o que trazem de informações e o que trazem de 

conhecimentos a este respeito, pois ambas expressões possuem diferentes conotações. 

Chimentão (2009) afirma que a informação obtida se traduz em conhecimento quando o aluno 

a interpreta, quando lhe dá um sentido. Por esta razão, o referido teste trará, além de questões 

fechadas, também questões abertas, onde os alunos poderão, ou não, dissertar de forma crítica 

sobre os conhecimentos adquiridos ao longo de toda sua vida, especialmente sobre aqueles 

produzidos no âmbito escolar. Este trabalho foi realizado de forma individual e sem consulta a 

fontes externas. 
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Na etapa posterior, a professora apresentará aos alunos o vídeo “A Era da Estupidez”, 

(2009), que conta a história da destruição do planeta, misturando ficção, documentário e 

animação. Para Barbosa e Bazzo (2013, p. 150), “A cinematografia apresenta certo fascínio 

pela ficção científica quando esta retrata previsões para o futuro da humanidade e do planeta”. 

Independentemente de sua classificação, o documentário expõe “com clareza determinadas 

informações necessárias à conscientização do indivíduo” (RAMOS, 2008, p. 17 apud 

BARBOSA; BAZZO, 2013, p. 152). Após os estudantes assistirem ao filme, será aberto um 

espaço para debate de ideias que possivelmente surgirão, pois, para os autores anteriormente 

citados (p. 155) “a discussão em grupo (de estudantes ou professores) é importante como 

espaço para conhecimento de diferentes pontos de vista e para a realização da análise dos 

filmes documentários”. Este debate será mediado pela professora. 

Após este momento, haverá a explanação teórica do tema “Impactos Ambientais”.  

Dar-se-á ênfase aos tópicos Lixo, Desmatamento e Assoreamento e Introdução de espécies 

exóticas ao meio por serem facilmente perceptíveis durante as saídas de campo. Será 

ministrada uma aula expositiva dialogada, que, sem outro método adicional de ensino, talvez 

não ofereça a eficácia esperada, mas ao vir “localizada no corpo geral de um planejamento e é 

capaz de estabelecer uma situação perfeitamente adequada dentro de um processo de 

construção do conhecimento” (PACCA; SCARINCI, 2010, p. 711). Para estas aulas 

expositivas dialogadas, a professora utilizará material teórico por ela formulado, quadro 

branco, pincel e projeções com imagens dos problemas ambientais tratados.  

Durante as saídas de campo, os discentes farão uso de suas câmeras fotográficas, 

tablets ou celulares para registrar o entorno, enfocando o meio ambiente e, possivelmente 

serão registrados neste contexto os impactos trabalhados nas aulas expositivas. Santana e 

Moura (2013, p. 101) afirmam que a “linguagem fotográfica se coloca como um instrumento 

de informações capaz de oferecer a aproximação com o lugar a ser analisado e, com isso, 

desenvolver sentimentos pela aproximação com a realidade”. Cabe ao professor 

contemporâneo, apropriar-se de todo o saber que provém das “tecnologias digitais da 

informação e da comunicação” (SERAFIM; SOUZA, 2011, p. 20) para contribuir em suas 

práticas pedagógicas. Desta forma, será ofertada pela professora uma oficina sobre 

fotografias, a fim de que sejam transmitidas aos estudantes algumas técnicas e dicas básicas, 

com o intuito de dar maior qualidade ao trabalho desenvolvido, pois, para Guran (2012, p. 

74), “uma fotografia malfeita é como um texto mal escrito cujo sentido escapa ao leitor”. A 

mesma funcionará como elemento essencial para a construção dos Ecoálbuns Digitais, termo 
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utilizado para designar os álbuns que serão construídos pelos educandos, com as imagens por 

eles coletadas durante as saídas de campo, onde deverão registrar os Impactos Ambientais 

percebidos no entorno.  

Estes Ecoálbuns Digitais serão utilizados na mostra fotográfica para a comunidade 

escolar e farão parte de um blog construído pelos alunos. A fotografia será também uma 

ferramenta motivadora, pois trabalha com a beleza e desenvolve a sensibilidade nas pessoas.  

Após serem concluídas as etapas anteriores, proceder-se-á ao trabalho de campo 

propriamente dito, que contará com três saídas a locais diferentes.  Na visão de Boff (2012) é 

insuficiente ensinar apenas dentro dos espaços das escolas, utilizando recursos como a 

internet, laboratório e livros da biblioteca local. Os alunos precisam conviver com a realidade 

local. Para o referido autor (p. 153), os estudantes “[...]devem ser levados a experimentar na 

pele a natureza, conhecer a biodiversidade, saber da história daquelas paisagens, daquelas 

montanhas e daqueles rios. [...]”. Trabalhar a campo também é importante, visto que reforça o 

sentimento de pertencimento ao local e o consequente envolvimento com seus problemas. 

As saídas de campo serão feitas a pé, pois os locais escolhidos não se encontram muito 

distantes da escola e foram organizadas desta forma: a primeira saída será uma trilha 

ecológica no Parque das Acácias; a segunda, uma visitação ao Bairro São Gregório e a 

terceira ao Centro da cidade de Dom Pedrito. Justifica-se a escolha destes locais por serem 

bastante distintos, com realidades socioambientais diversas, o que possivelmente propiciará 

diferentes experiências e análises sobre o meio ambiente.  

Na aula posterior a cada saída de campo, será proporcionado aos alunos um momento 

para mostrar digitalmente suas fotografias, utilizando seus notebooks, tablets ou netbooks 

(estes últimos, a escola poderá disponibilizar para este fim), dentro do espaço da sala de aula. 

Achutti (1992) afirma que vários pesquisadores fazem uso da fotografia para estimular 

debates com os sujeitos a respeito do que foi fotografado. Segundo o autor (p. 58), “esta 

prática pode levar a descobertas a que as formas tradicionais de observação não chegariam”. 

Enquanto mediadora, o papel da professora também se traduz em estimular o diálogo entre os 

alunos e destes com ela, pois, através desta interação, os educandos irão reforçar ou 

reconstruir os conceitos a respeito do assunto em questão. 

Ao final das três saídas de campo, das mostras e debates no âmbito da sala de aula, os 

alunos serão convidados a fazer uma exposição no Salão de Atos do educandário para toda a 

comunidade escolar. Nesta oportunidade, deverão expor digitalmente, com o uso dos netbooks 

da escola, seus achados sobre o tema Impactos Ambientais, e também relatar as vivências 
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pelas quais passaram durante o processo de intervenção, pensando sobre a maneira como 

encaravam a EA antes do projeto e depois dele, refletindo se houve mudanças em seus 

paradigmas, e se alcançaram o objetivo de relacionar a teoria trabalhada à prática. 

Em momento subsequente, acontecerá a construção do blog. A professora fará uma 

breve enquete em sala de aula, a fim de saber se algum aluno sabe como construir este espaço 

de divulgação dos seus Ecoálbuns Digitais. Caso nenhum dos discentes domine este 

conhecimento, a professora os auxiliará nesta tarefa. A alimentação destas ferramentas 

também ficará a cargo dos estudantes. Para Reigota (2009, p. 79), “A elaboração de 

documentos, vídeos e fotografias e disponibilizados em rede (por exemplo, no YouTube) 

permite o estabelecimento de comunidades virtuais e compartilhamento de ideias e 

possibilidades de ação”.  

O desenvolvimento desta webtask
186

 terá a duração de 3 h/a, e, neste espaço, os jovens 

publicarão os resultados de seus trabalhos: as fotografias e os relatos de tudo o que 

aprenderam. A pretensão aqui é atingir o maior número possível de pessoas procurando fazer 

alertas sobre os problemas ambientais da cidade, seguindo as orientações do Tratado de EA 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992), que em seus princípios 12 e 

13 afirmam, respectivamente, que “A EA deve promover a cooperação e o diálogo entre 

indivíduos e instituições” e também que a mesma “requer a democratização dos meios de 

comunicação e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da sociedade” 

(DIAS, 2001, p.195). 

A última atividade desta intervenção será uma nova aplicação do teste utilizado no 

início deste trabalho. O objetivo é obter mais dados acerca da aprendizagem dos alunos sobre 

o tema “Impactos Ambientais”, de forma crítica perante a responsabilidade social de todos. 

Utilizar-se-ão estes testes para analisar se, depois de todos os diferentes momentos, teóricos e 

práticos, a eles proporcionados, houve ou não uma melhora na compreensão a respeito do que 

se tratam estes impactos. 

Este projeto de intervenção será avaliado através de um procedimento qualitativo, pois 

trabalhará com dados subjetivos: entendimentos pessoais, crenças e valores (BAUER e 

GASKELL, 2002; GIL, 1989; LÜDKE e ANDRÉ, 1986; MINAYO, 2000) que poderão sofrer 

mudanças durante sua implementação. Além disso, o trabalho valer-se-á dos seguintes 
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 “Consiste em uma estratégia que implica a realização de uma tarefa utilizando recursos da rede 

mundial de computadores. Para levar a cabo esta tarefa, os alunos devem utilizar conhecimentos da matéria ou 

das matérias educativas nas quais as tarefas são desenvolvidas e explorar recursos da web propostos pelo 

professor a fim de obter ou de produzir um resultado final que possa ser mais ou menos aberto, de acordo com a 

maneira que a tarefa foi elaborada” (TORRES, 2012, p.179).  
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instrumentos para coleta de dados: observação participante (GIL, 1989) e análise documental 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), triangulando-os (MINAYO, 2005) com o intuito de completar sua 

análise. A observação seguirá uma pauta pré-estabelecida pela docente e para auxiliá-la nesta 

coleta, os debates serão filmados. Serão utilizados como documentos, as fotografias tiradas 

pelos estudantes, bem como suas postagens no blog e os resultados dos testes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Visto que este trabalho ainda se encontra em fase de implementação, expõe-se aqui os 

resultados esperados ao final do processo interventivo. Nesta oportunidade, almeja-se que os 

educandos, ao trabalharem de maneira mais prática a EA, compreendam o que são e como são 

causados os Impactos Ambientais trabalhados, bem como expandam sua consciência sobre as 

questões relacionadas ao ambiente coletivo.  

Espera-se, também, que os estudantes ampliem suas participações sociais frente aos 

problemas ecológicos da atualidade, revendo suas próprias atitudes diante dos mesmos e 

tomando para si as responsabilidades que lhes cabem perante a crise em que se encontra o 

planeta Terra. Finalmente, espera-se que possam relacionar os Impactos Ambientais com a 

problemática do consumo sem limites e ainda analisar criticamente a contribuição das grandes 

corporações para o agravamento dos mesmos, em nível de seu próprio município, bem como 

em nível planetário. 
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RESUMO: O projeto Florestas Pampeanas: conhecer para preservar e conservar o Bioma Pampa é 

realizado por integrantes da organização não-governamental Grupo Ecológico Amantes da Natureza 

(GEAN), e tem como o objetivo geral é tecer teias educativas pela preservação e conservação da 

biorregião pampeana através do resgate do conhecimento cultural e biológico, fortalecendo valores 

harmônicos entre o “Gaúcho” e o Pampa. Diversas atividades educacionais foram realizadas como 

oficinas, palestras, exposições, além disso, através da Internet como meio de divulgação foram criadas 

uma página no Facebook e um Blog, assim como fichas publicadas em um jornal local. Como material 

de apoio foi criado um Kit Ecológico para auxiliar os professores das escolas da região. O projeto 

Florestas Pampeanas já demonstra sua importância na valorização da biodiversidade, mas busca 

continuidade e parcerias com outras entidades para abranger questões primordiais na preservação do 

Pampa que envolve os proprietários rurais, assim como suas projeções sócio-econômicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioma Pampa. Biodiversidade. Educação Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Grupo Ecológico Amantes da Natureza é uma organização não-governamental sem 

fins lucrativos que atua no município de Arroio Grande há 18 anos desenvolvendo projetos de 

Educação Ambiental cujo objetivo principal da entidade é buscar a conscientização ecológica 

como formas de melhorar a qualidade de vida. Ao longo destes anos, o GEAN realizou 

diversos projetos como: Projeto Amigos do Arroio Grande; Projeto Implantação da Reserva 

Biológica do Mato Grande; Projeto Árvores de Arroio Grande; assim como em parceria com 

as rádios locais: O Eco do Meio Ambiente (Rádio Stúdio FM) e Em sintonia com a Natureza e 

a Comunidade (Rádio Difusora). 

Segundo Pádua & Souza (2007), as organizações-não-governamentais (ONGs) vem 
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adotando caminhos inovadores e ousados no campo da educação ambiental. Uma das 

principais características da atuação das ONGs é a continuidade, desenvolvendo projetos, 

programas há muito tempo numa comunidade, pois a troca de conhecimento e o 

fortalecimento dos valores podem levar anos. O ambientalismo, em sua diversidade, é um 

movimento social nascido nas últimas décadas que se contrapôs ao individualismo, à 

fragmentação dos saberes, à racionalidade instrumental, buscando repensar o destino do 

planeta a partir da relação entre partes e todo (Loureiro, 2012, p.72). 

O projeto “Florestas Pampeanas: conhecer para preservar e conservar o Bioma 

Pampa” é realizado por integrantes do Grupo Ecológico Amantes da Natureza (GEAN), e 

justifica-se pela importância de desenvolver um projeto de Educação Ambiental como um 

modo de contribuir para preservar e conservar o Bioma Pampa, resgatando seus valores 

biológicos, culturais e econômicos. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Arroio 

Grande através do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente apoiou o Projeto Florestas 

Pampeanas no Edital 2014 para Projetos Ambientais. 

O objetivo geral é tecer teias educativas pela preservação e conservação da biorregião 

pampeana através do resgate do conhecimento cultural e biológico, fortalecendo valores 

harmônicos entre o “Gaúcho” e o Pampa. Os objetivos específicos são: aumentar o 

conhecimento sobre a biodiversidade e cultura por estudantes, professores, produtores rurais e 

população em geral; valorizar a cultura, os meios tradicionais de produção e a biodiversidade 

local; promover meios de mudanças de atitude e valores que encorajem sentimentos de 

preocupação com o ambiente e motivem ações que melhoram e protejam o Bioma Pampa; 

assim como sensibilizar a população para respeitar todas as formas de vida e não causar danos 

à Natureza. 

O título do projeto “Florestas Pampeanas” originou-se dos estudos florestais que são 

realizados pelos Biólogos José Milton Schlee Jr. e Juliana C. Pereira Schlee nos últimos 12 

anos em remanescentes do sul do Estado do Rio Grande do Sul e que compreende este 

ecótono entre florestas e o campo e sua grande biodiversidade de fauna e flora. 

Os termos utilizados “preservação” e “conservação” diferem-se entre si. Conservação 

significa proteção dos recursos naturais, com a utilização racional, garantindo sua 

sustentabilidade e a existência para as futuras gerações. Já a preservação refere-se a proteção 

integral, a intocabilidade (Aceti Jr.,Pádua e Tomé, 2000). 

Conforme Suertegaray & Silva (2012) os Campos Sulinos ou Pampa abrangem regiões 

pastoris de planícies nos três países da América do Sul – cerca de dois terços do Estado do 
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Rio Grande do Sul, as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entreríos e 

Corrientes e a República Oriental do Uruguai.  

O pampa ocupa 63% do território do Rio Grande do Sul, constitui um Bioma especial 

e único, formado pelo conjunto de ecossistemas que se relacionam no tempo e no espaço 

gerando ambientes com fisionomias próprias e paisagens características.  A complexidade 

ecossistêmica é definida pelo fluxo de energia, vida e matéria que se relacionam nos campos, 

savanas, matas ciliares, matas de encosta e remanescentes florestais.  

No Brasil, o Pampa foi oficialmente reconhecido como um Bioma em 2004, essa 

distinção inseriu o Pampa na agenda ambiental nacional, contribuindo para ações de 

preservação e conservação deste rico patrimônio natural e cultural, permitindo no âmbito das 

legislações destacar a importância, a singularidade e as potencialidades deste ambiente único 

no mundo (Bencke, Chomenko e Sant’anna, 2016, p.17). 

As formações campestres da biorregião pampeana possuem uma alta biodiversidade de 

espécies e muitas vezes caracterizado por um elevado número de espécies endêmicas, ou seja, 

próprias e somente encontradas em tais formações, intimamente relacionadas com o ambiente 

(afloramentos rochosos, planícies e tipos de solos específicos) e com fatores sazonais e 

climáticos onde se desenvolvem.  

Os remanescentes florestais do Bioma Pampa apresentam um alto grau de 

complexidade estrutural e florística que resultam em mosaicos florestais constituídos por 

arranjos de espécies de todas as formações fitogeográficas encontradas no Rio Grande do Sul, 

que atualmente recebem o nome de Florestas Pampeanas Semi-deciduais Subtropicais. 

As questões que abrangem a preservação e conservação da biorregião pampeana são 

inúmeras como a sua descaracterização do bioma Pampa, a substituição da biodiversidade 

(campo nativo e floresta) por monoculturas (principalmente eucalipto e soja), a caça, o 

desmatamento, o uso do fogo, assim como também a falta de conhecimento sobre a 

biodiversidade da biorregião pela população, por professores e estudantes, além disso, a 

descaracterização cultural e o êxodo rural. Neste trecho da Carta de Manifesto do Seminário 

Internacional do Bioma Pampa, realizado no dia 23 e 24 de abril de 2014, em Porto Alegre, é 

possível observar a preocupação com este Bioma: 

A progressiva introdução e expansão das monoculturas e das pastagens com espécies 

exóticas têm levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens 

naturais do Pampa. Estimativas de perdas de hábitat dão conta de que , em 2002, 

apenas no Rio Grande do Sul, restavam 41,32% e, em 2008, apenas 36,03% da 

vegetação nativa do Bioma. 
A perda da biodiversidade compromete o potencial de desenvolvimento sustentável 

da região, seja pela perda de espécies de valor forrageiro, alimentar, ornamental e 
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medicinal, ou pelo comprometimento dos serviços ecossistêmicos. Estes serviços, 

fundamentais para a agricultura, pecuária e populações residentes desse território, só 

estarão garantidos quando as variáveis ambientais forem incorporadas, de maneira 

sistemática, nos projetos de desenvolvimento. 

No Brasil poucos projetos de educação ambiental são voltados para a preservação e 

conservação da biodiversidade, e na sua maioria promovem a preservação de espécies ícones 

(ex: animais ameaçados de extinção) e não abrangem ecossistemas. Pedrini (2006) salientou 

que é necessário que se tenha em mente que devamos realizar campanhas, programas e 

projetos em Educação ambiental, visando a biodiversidade na sua unidade espacial e não via 

espécies ícones, é mais adequado lutar pelos ecossistemas, pois não só o habitat da espécie 

estará preservado como toda a comunidade de plantas, animais e eventualmente os humanos. 

Segundo Pegoraro & Sorrentino (1998) os objetivos dos projetos educativos relativos 

à flora, à fauna e aos ambientes naturais devem estar em sintonia com objetivos mais amplos 

propostos pela Educação Ambiental e pelas linhas do ambientalismo moderno, minimizando 

assim o risco de virem a se constituir em tratamentos fragmentados, onde variáveis de 

importância capital sempre acabam ocultadas ou desconsideradas. 

Conforme Pádua & Souza (2007) a educação ambiental propicia também o 

engajamento das pessoas nos processos de transformação sociais e ambientais, pois muitos 

percebem o papel que podem desempenhar como participantes de mudanças que beneficiem a 

coletividade. As ações guiadas pelo conhecimento científico têm maiores chances de 

contribuir de maneira significativa para a conservação de espécies e ecossistemas e para o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis para as populações locais. 

Este projeto deve contemplar não apenas a biodiversidade e sua complexidade, mas é 

fundamental para a conservação do Bioma Pampa aprofundar-se em estudos sobre a 

historicidade local e a cultura assim como suas projeções socioeconômicas.  

Conforme Sato (2005): 

A Educação Ambiental inscrita no biorregionalismo reforça que a 

experiência social é variada e múltipla, e para além do veredicto das 

ciências, do controle econômico ou da exclusão social, pretende buscar 

alternativas que possibilitem o não desperdício das vivências locais. 

Este trabalho abrange a biorregião pampeana, assim como um conjunto de valores 

quer biológicos, culturais e econômicos. Esta visão biorregional nos permite contemplar o 

local, o que está próximo e não apenas uma noção abstrata de lugar, ou seja as 

particularidades  de determinadas áreas. Além da proximidade com a terra, a visão 

biorregional apregoa o desenvolvimento de valores comunitários de cooperação, solidariedade 

e reciprocidade (Sato e Oliveira Jr.; 2006). 



 

356 

 

Como nos fala Schlee et al (2015) esse Pampa, para além de um território geográfico 

pode ser entendido como uma forma de ser, de viver. Constitui e é constituído por diversos 

atravessamentos culturais, geográficos, políticos, sociais, econômicos, biológicos... 

historicamente é um campo de saberes, lutas, disputas, chegadas e partidas.  

Portanto, não basta pensar o Pampa apenas como um espaço natural, de paisagem, 

vegetação e biodiversidades típicas, é preciso considerar a dimensão sociocultural. O gaúcho, 

habitante natural desta região, completamente integrado ao seu meio, com traços culturais que 

se manifestam em seus costumes, na culinária, na arquitetura, nas lidas campeiras, fazendo do 

Pampa uma verdadeira paisagem cultural (Bencke, Chomenko e Sant’anna, 2016, p.19) 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  

 

A estratégia metodológica empregada neste projeto é fundamentada no modelo PPP, 

Planejamento – Processo – Produto, por ser um modelo simples e sendo sua base avaliar 

continuamente cada etapa para que se possam obter indicadores de eficácia ou ineficácia das 

atividades e das estratégias adotadas (Pádua, Tabanez e Souza, 2003). 

Segundo Pádua, Tabanez e Souza, (2003) o elemento-chave para a educação ambiental 

é desenvolver mecanismos que promovam a participação da comunidade, o que pode 

incentivar populações que habitam em áreas naturais a se envolverem com conservação. Esta 

abordagem conta com o ouvir todos e o processo inicia-se com a identificação de problemas 

locais e a busca de soluções, levando em consideração aspectos sociais, econômicos e 

culturais, assim como ecológicos. 

O Projeto Florestas Pampeanas utiliza-se meios de comunicação atuais como a 

Internet, através das redes sociais como meio de divulgação do conhecimento sobre o Bioma 

Pampa com a criação de páginas no Facebook e Blog, assim como em jornais locais e rádios. 

Para atingir o público estudantil e auxiliar os professores na compreensão do Bioma Pampa e 

suas interfaces cultural, biológica e econômica foram realizadas diversas palestras, oficinas e 

exposições para a formação de agentes multiplicadores. 

Uma das formas de multiplicar a educação ambiental em prol da conservação e 

preservação do Pampa é oferecer um material para usos de agentes multiplicadores, com este 

intuito foi criado um Kit Ecológico utilizando materiais de manuseio, fantoches, vídeos, fotos, 

moldes de pegadas, ossos, penas, além disso, livros, para complementar o assunto. Em anexo 

ao Kit foi elaborado um manual do professor, com alguns critérios básicos sobre o assunto, 
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sugestões de atividades e, principalmente instruções para usar cada peça do kit. Este Kit foi 

colocado em uma caixa identificada e disponibilizado às escolas durante o ano letivo de 2015. 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Nos últimos quatro anos, a preocupação com a divulgação do conhecimento sobre a 

diversidade biológica e cultural do Pampa foi criada uma página na rede social Facebook 

chamada Florestas Pampeanas, com o lema “Conhecer para preservar e conservar!”. 

Atualmente 2.810 pessoas curtiram a página de 35 diferentes países como Uruguai, Argentina, 

EUA, Portugal e Brasil. Devido a grande procura e para expandir os meios de divulgação do 

conhecimento foi criado o blog Florestas Pampeanas; que atualmente já foram 17.051 vezes 

visualizadas, atingindo um público em 43 países . 

O Grupo Ecológico Amantes da Natureza em parceria com o jornal local Meridional 

publicou semanalmente durante o ano de 2014 e 2015, na contracapa, fichas do projeto 

Florestas Pampeanas com uma tiragem de entorno 700 exemplares ampliando ainda mais a 

divulgação do conhecimento e valorização da biodiversidade local. 

Através do projeto Florestas Pampeanas foram realizadas duas Exposições, a primeira 

na 11º Feira do Livro de Arroio Grande (dezembro/2014), no qual expôs Banners, fotos e 

fichas publicadas no Jornal Meridional, assim como mostra de pegadas de animais silvestres 

em argila, e distribuição de folder/marcador de livro. E a segunda exposição do projeto foi no 

Centro de Cultura Basílio Conceição, durante a Semana Municipal de Meio Ambiente 

(maio/junho de 2015). 

Através do projeto Florestas Pampeanas foram realizadas palestras em vários locais: 

na Semana do Meio Ambiente (junho/2014) para estudantes do curso superior de Medicina 

Veterinária e Ciências Biológicas da UFPel, no qual falou-se sobre os principais objetivos e 

expectativas deste projeto, criando um debate sobre a importância da preservação e 

conservação do Bioma Pampa; também realizou-se palestra e participou-se de mesa-redonda 

no 2º Seminário Ação e Cidadania pelas Águas (março/2015), no município de Herval, assim 

como palestra para estudantes do ensino técnico agrícola Escola Municipal Lauro Ribeiro, no 

município de Jaguarão (RS) em abril de 2015. 

Além disso, foram ministradas duas oficinas para professores, a primeira na Escola 
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Estadual de Ens. Médio Corintho Ávila Escobar, na localidade do Basílio, Herval (RS) e no 

III Simpósio Municipal de Educação, no município de Arroio Grande (RS), ambos no mês de 

agosto de 2015. Também houve a participação do projeto Florestas Pampeanas no Projeto 

Cultural Grito Pampeano, em junho de 2015, através de filmagens para o documentário sobre 

o Pampa. 

O KIT Ecológico Florestas Pampeanas foi desenvolvido para ser utilizado por 

professores, e contém 1 DVD (com artigos, vídeos e atividades), 1 fantoche, 5 livros infantis 

relacionados com preservação do meio ambiente, moldes de pegadas de mamíferos nativos 

em argila e contramolde de gesso, uma pasta contendo 6 cópias de atividades, 3 jornais sobre 

o Pampa, 1 Exposição de fotos com 12 fotografias, 2 cópias de folders para Feira do Livro e 

12 fichas Florestas Pampeanas publicadas no Jornal Meridional, e 4 banners do projeto. No 

ano de 2015, o KIT Ecológico esteve em três escolas: Escola Particular Monteiro Lobato ( 

Arroio Grande,RS), Escola Municipal Lauro Ribeiro (Jaguarão,RS) e Escola Municipal Neir 

Hornner da Rosa (Arroio Grande, RS) e atingiu entorno de 200 alunos, professores e 

funcionários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto Florestas Pampeanas já demonstra sua importância na valorização da 

biodiversidade pampeana, através dos resultados obtidos em visualizações no blog e na página 

do Facebook. Através das palestras e oficinas com professores e alunos foi possível observar 

que apesar do desconhecimento sobre biodiversidade local, ainda assim possui um sentimento 

de pertencimento ao Pampa, devido principalmente, pelos laços culturais. 

O projeto Florestas Pampeanas busca continuidade e parcerias com outras entidades 

para abranger questões primordiais na preservação do Pampa que envolve os proprietários 

rurais, assim como suas projeções socioeconômicas.  

Finalmente, é preciso compreender como vemos e narramos o Pampa e indagar como 

foi se transformando e quais as formas que desejamos construir e reconstruir este nosso lugar 

no mundo. 
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RESUMO: A educação ambiental requer um olhar atento ao contexto e às relações sociais onde as 

práticas educativas acontecem. É preciso também aguçar a percepção acerca das múltiplas formas de 

ver a realidade, a natureza, a técnica e a cultura. Diante disso, propomos neste trabalho direcionar 

nossa atenção para o contexto da Ilha de Deus, uma comunidade de pescadores e pescadoras 

localizada na Zona Sul da Cidade do Recife. O objetivo é exercitar a observação das particularidades 

deste ambiente e algumas possibilidades para as práticas de educação ambiental e de ensino de 

ciências. A partir de nossa inserção em uma pesquisa de campo, espera-se reconhecer aí os principais 

aspectos que marcam a realidade ambiental local e contribuir com os debates que questionam a imensa 

distância entre conhecimentos científicos e saberes locais no espaço da escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Saberes locais. Ensino de Ciências. Educação Ambiental 

 

 

PRIMEIRAS PROBLEMATIZAÇÕES 

 

Sorrentino (2002), Sauvé (2002) e Gaudiano (2001 e 2002) problematizam em seus 

trabalhos as distintas visões que permeiam o campo da educação ambiental.  Assim, as 

práticas referentes à educação ambiental vêm sendo classificadas de dessemelhantes 

maneiras: ambiental popular, crítica, política, comunitária, formal, não formal, para o 

desenvolvimento sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de 

problemas, entre tantas outras formas. Independentemente da definição utilizada, a educação 

ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, 

nos seus modos formal, não formal e informal, promovendo a transformação e a construção 

de uma sociedade mais consciente. Sendo a educação ambiental interdisciplinar, esta não deve 

se basear na transmissão de conteúdos específicos, já que não existe um só conteúdo a ser 

abordado. 
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O conteúdo e as estratégias a serem empregadas devem se basear no levantamento da 

problemática ambiental vivida pela comunidade (escola, bairro, cidade, etc.) e o que se deseja 

resolver, mas, sendo necessário para tal, um maior envolvimento da própria comunidade. Essa 

questão tem sido discutida transversalmente, o que tem propiciado a vivência de experiências 

reais de educação ambiental de forma criativa e pioneira por diversos segmentos da sociedade 

e em diversos níveis de formação.  

A necessidade de abordar a educação ambiental suscita reflexão acerca das práticas 

educacionais existentes e da possibilidade de defini-la como uma nova racionalidade e um 

espaço onde se envolvem natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a complexidade ambiental 

abre uma instigante oportunidade para compreender a percepção dos atores sociais que se 

mobilizam para a apropriação da natureza, para um procedimento educativo articulado e 

compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado em uma perspectiva que 

valoriza o diálogo e a interdependência de diversas áreas de saber, entretanto, também 

questiona valores e premissas que guiam as práticas sociais preponderantes, implicando 

alteração na maneira de pensar e transformação no conhecimento e nas práticas educativas. A 

realidade atual pede uma reflexão cada vez menos convencional e isto se dá na inter-relação 

dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e atitudes 

solidárias diante da retomada da natureza em uma ótica que evidencia os saberes e seus 

diálogos.  

No âmbito do ensino de ciências, visões epistemológicas acerca da ciência e visões 

pedagógicas da prática escolar influenciam as escolhas - pelo professor - de métodos de 

ensino/aprendizagem. Como ensinar? Nem a ciência, nem a filosofia da ciência, tampouco os 

estudos de metodologia do ensino fornecem um método infalível sobre como proceder nessa 

prática da sala de aula. A teoria da ciência não contém um meio de ensinar e aprender, e não é 

apenas pelo método científico que se pode adquirir de modo vital o conhecimento científico.   

Diante dessa realidade e levando em consideração a prática do ensino de ciências em 

comunidades específicas, há tempos se discute sobre os problemas de ensino e aprendizagem 

que brotam do grande afastamento entre conhecimentos científicos e locais no contexto 

escolar, sabendo-se que os mesmos não se resumem às questões metodológicas, visto que 

exigem uma profunda análise do processo de construção social do conhecimento e da 

legitimação social dos diferentes saberes (LOPES, 1999).  

Segundo Piletti (2000, p.265), “o estudo das ciências para o educando consiste em 

descobrir seu mundo, a fim de conhecê-lo, esclarecer suas dúvidas e valorizar o ambiente que 
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o cerca”. Dessa forma, o ensino de ciências tem se preocupado em construir nos educandos o 

significado que a vida tem para cada um de nós. 

Essas discussões ganharam força em políticas educacionais, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), os quais, desde 1998, apresentam os temas transversais 

Educação Ambiental e Pluralidade e Cultura, que visam o reconhecimento e a valorização das 

diferentes formas de percepção dos grupos étnicos, culturais e sociais que se encontram no 

ambiente escolar no que se refere ao ensino de ciências. Dessa forma, a escola deve buscar o 

diálogo entre o conhecimento científico com o conhecimento local, levando-se em conta que 

o discente carrega consigo uma variedade de conhecimentos prévios e significados culturais 

que não se restringem à aprendizagem escolar, os quais precisam ser levados em consideração 

para que se estabeleçam os significados através de suas experiências (DELIZOICOV et 

al.,2002; COLL,1999; BIZZO,2001; MOREIRA,1999). 

Diante disso, pretendemos com este artigo refletir acerca das contribuições da 

educação ambiental para pensar práticas escolares no ensino de ciências, especificamente no 

contexto da Ilha de Deus, nosso campo de pesquisa. 

 

O CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL E OS SABERES POPULARES NA ILHA DE 

DEUS/RECIFE/PE 

 

A Ilha de Deus está localizada na zona sul do Recife, no Estado de Pernambuco, 

dentro do Manguezal do Pina e faz parte do complexo estuarino dos rios Capibaribe, Pina, 

Tejipió e Jordão, tendo 45% dos seus habitantes pescadores e, portanto, como principal 

atividade a pesca (BEZERRA, 2000). Fruto da desigualdade social e da constante 

urbanização, característica das grandes cidades brasileiras nos últimos anos, essa comunidade 

sobrevive em uma área de extrema fragilidade ambiental e vai retirando do mar, dos 

camarões, dos mariscos, dos peixes, o seu “pão de cada dia”.  

Merece destaque a mobilização e luta da comunidade para garantir o uso dessa área 

que é protegida por leis ambientais, por se tratar de um ecossistema de relevância para a 

cidade do Recife. A população conquistou o direito de moradia, constituindo-se em uma ZEIS 

(Zona Especial de Interesse Social) (FADE, 2007).  

Durante nossas visitas ao local, foi possível a identificação da importância que os 

processos relacionados à pesca representam para essa comunidade. Embora situada em meio 

ao caos urbano da Cidade do Recife, ela é, evidentemente, rodeada de água por todos os lados 
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e por isso mantém uma relação diária e profunda com a pesca, com o mangue e tudo aquilo 

que lhe rodeia. Logo pela manhã, na maioria dos dias é possível observar mais de dez famílias 

dedicando-se à pesca do sururu e do marisco, seja no processo real de extração do pescado ou 

no seu melhoramento. Isso perdura-se ao longo do dia e, decerto, depende da maré e de outras 

condições climáticas. Os viveiros de camarão são normalmente divididos entre as famílias e 

depende delas a extração e comercialização dos pescados visto que a cooperativa se encontra 

ainda no processo de instauração. 

O comércio, a construção civil e os serviços domésticos e outros ofícios são, além da 

pesca, outras atividades praticadas na comunidade. No entanto, o artesanato vem surgindo 

como outra atividade efetivamente decorrente da pesca.  Atualmente, existe um grupo de 

jovens e adolescentes que produzem artesanatos feitos com a casca do marisco.  Para a líder 

do grupo, toda a população tem uma relação com a pesca: 

Observe o chão da nossa comunidade. O aterro é feito com a casca do 

marisco e sururu. A gente não tinha pensado que poderia ganhar dinheiro 

com o que os pescadores e pescadoras jogavam fora. Até que a mulher do 

atual governador fez a observação e nos ofereceu um curso. Fizemos, 

produzimos e já vendemos em três Feiras de artesanato, a FENEART. 

Fazemos uma verdadeira obra-prima e a pesca disso “dai” que sustenta 

muitas de nossas famílias (Menina Marisqueira). 

Essa íntima relação com a pesca viabiliza uma conjunto de conhecimentos não 

científicos que são relevantes quando se trata da educação ambiental. Para Marconi e Lakatos 

(2005), esses outros saberes são “geralmente típicos de camponês, transmitidos de geração 

para geração por meio da educação informal e baseados em imitações e experiências 

pessoais”. Já para outros autores, como Dickmann e Dickmann (2008), o “saber popular” é 

entendido como aquele adquirido nas lutas, que não está escrito nos livros, mas que é fruto 

das várias experiências vividas e convividas em tempos e espaços diversos na história do 

povo. 

Esses saberes são reconhecidos como parte da cultura de determinado local e grupo 

coletivo transmitidos ao longo das gerações e, essencialmente, através da linguagem oral, dos 

gestos e das atitudes (GONDIM, 2007). Para Chassot (2006, p. 205), “os saberes populares 

são os muitos conhecimentos produzidos solidariamente e, às vezes, com muita empiria”.  

Os conhecimentos populares são classificados enquanto saberes “à margem das 

instituições formais”, como afirma (LOPES, 1999, p. 152). No contexto educacional, a cultura 

hegemônica é passada como algo natural, o que faz com que esses saberes dificilmente sejam 

valorizados, uma vez que a Academia não os legitima. Para Almeida (2001), marginalizado 
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pelo rótulo de “não científico”, carregando uma imagem popular de inferior, ou melhor 

dizendo, como “não verdadeiro” e de ausência de fundamento, o saber ligado à tradição tem 

sido visto somente, cada vez mais, como apenas um instrumento de análise da ciência. A 

superioridade do cientificismo, que se prende na “certeza” sem prestar atenção para as 

incertezas e sem entender também que mesmo com a grande quantidade de suas técnicas e 

progressos, está propensa a falhas.  

Almeida (2001) defende que para a evolução do conhecimento é necessário exercitar a 

prática transdisciplinar que ultrapasse o positivismo cartesiano e produza pesquisas junto da 

natureza e da imaginação e propiciem a inadiável conversa entre ciência e tradição. 

 Frente a essa visão em que os saberes populares são menos importantes do que o 

saber científico, Morin (2008) nos atenta para a emergência de uma reforma de pensamento e 

da educação diante da grande carência de nossas capacidades para conectar esses saberes, 

bem como para colocar e resolver os problemas em relação de reciprocidade entre o todo e as 

partes. “A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência e 

permitiria a ligação dessas duas culturas dissociadas” (MORIN, 2008). 

Desta forma, alguns autores acreditam que a valorização e a aplicação desses saberes 

são também responsabilidades do ambiente escolar e seus demais componentes, onde as 

práticas escolares pensadas a partir de determinado contexto podem auxiliar na religação entre 

esses saberes.  (CHASSOT, 2006; PINHEIRO; GIORDAN, 2010; GONDIM, 2007).  

Na Ilha de Deus, nosso contexto de pesquisa, destacam-se saberes de populações de 

pescadores, pescadoras. 

 

POTENCIALIDADES DO AMBIENTE DA ILHA DE DEUS PARA UM NOVO 

ENSINO DE CIÊNCIAS ARTICULADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

O ensino de ciências não deve mais ser visto como transmissão de conceitos, mas sim 

como construção de conhecimentos para que o processo ensino-aprendizagem tenha sentido e 

contextualidade. Tratando-se da prática do ensino de ciências com educação ambiental, alguns 

trabalhos apontam que esses saberes locais poderiam ser utilizados como ferramentas 

didáticas no que tange aos conceitos das ciências no geral.  

Algumas propostas já foram desenvolvidas neste sentido, como a realizada por Gomes 

e Pinheiro (2000), a partir do saber local da produção de tijolos artesanais onde foi buscado o 

destaque para os conhecimentos científicos, trazendo-os para aula por meio do 
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desenvolvimento de materiais didáticos. Almeida (2012) levantou práticas culturais 

importantes na cidade de Abaíra (BA), como a produção de cachaça em um projeto construído 

a partir da comunidade escolar, e correlacionou-os com o conhecimento científico 

correspondente a essa prática. Partindo de uma investigação de base etnográfica, Caldeira e 

Pinheiro (2010) produziram um material hipermídia que traz a descrição escrita e audiovisual 

do processo de fabricação do doce de leite, problematizando-o por meio dos saberes 

científicos.  

Novamente, a partir de uma pesquisa etnográfica feita com mulheres responsáveis pela 

fabricação de sabão de cinzas em cidades do interior de Minas Gerais, Pinheiro e Giordan 

(2010) desenvolveram um material etnográfico no qual os conhecimentos químicos são 

utilizados para análise dos saberes populares, justificando sua inserção na sala de aula. 

Resende et al. (2010) analisaram a produção artesanal de vinho de laranja e apresentaram uma 

sequência de aulas, desenvolvidas com estudantes da terceira série do Ensino Médio, nas 

quais a temática foi debatida à luz dos conhecimentos populares dessa prática. 

Em comunidades de pescadores, no caso da ilha de Deus, existem inúmeras hipóteses 

de atividades que podem ser realizadas dentro e fora da escola levando em consideração esses 

outros saberes. É vital que essas práticas articulem educação ambiental e ensino de ciências, 

visando a preparação do indivíduo para o exercício de sua cidadania com capacidade crítica 

para analisar as relações entre  sociedade e ciência proporcionando condições para que os 

habitantes do local produzam conhecimentos que os auxiliem na discussão dos temas 

relevantes garantindo a melhoria das suas condições de  vida  em seu ambiente.  

Assim, como já foi dito anteriormente, a Ilha de Deus localiza-se em meio a um 

manguezal. Manguezais são ecossistemas que transitam entre dois mundos: rio e mar. 

Diretamente a partir desse “ir e vir” levando e trazendo nutrientes em meio a um fluxo 

contínuo de matéria orgânica, o mangue se faz importante para a grandiosidade de espécies 

vegetais e animais. Dada a importância que o manguezal apresenta para essa comunidade, 

podemos desenvolver práticas de ensino acerca de problematizações sobre as tensões e 

saberes socioambientais produzidos nesse lugar; sobre seus animais, sua flora, além de sua 

degradação ambiental atual. 

Ainda no que diz respeito ao manguezal, os problemas socioambientais presentes na 

comunidade podem render promissoras práticas de educação ambiental dentro do ensino de 

ciências. Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação 

urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento 
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público, que ocasiona um crescimento desordenado das cidades. O processo de ocupação que 

ocorreu na Ilha de Deus, fruto desse crescimento desordenado da Cidade do Recife, contribui 

para a agressão ao meio ambiente, visto que as ocupações irregulares geralmente ocorreram 

em zonas de preservação ou em locais próximos (quando não dentro do Mangue). 

Em áreas com essas características, as marés são o principal mecanismo de penetração 

das águas salinas. A distância máxima de penetração da água salgada determina o limite do 

manguezal em direção à terra. A amplitude de maré determina a renovação das águas 

superficiais e intersticiais. Na Ilha de Deus, essa maré alagando toda a área, expõe a 

população a doenças de veiculação hídrica, oferecendo risco à saúde da população, devido à 

poluição dos rios do estuário do Manguezal, contaminados pelos esgotos da cidade formal, 

bem como à exposição dos pescadores e pescadoras a essas águas, já que tiram delas o seu 

sustento através da atividade da pesca. Além das precárias condições de habitação e a carência 

de infraestrutura urbana, na Ilha não existe saneamento e os dejetos correm a céu aberto em 

direção aos rios (FADE, 2007). Assim, conteúdos relacionados ao saneamento básico, doenças 

parasitárias e hídricas podem ser aproveitados durantes as práticas de ciências desenvolvidas 

por escolas locais, além de conteúdos relacionados à poluição e às problemáticas ambientais 

numa totalidade que também abarcam essa temática desde de que conversem com a realidade 

local. 

Tratando-se de poluição, um subtema contextual na Ilha de Deus é o dos resíduos 

sólidos ou lixo. O consumo cotidiano de produtos industrializados é responsável pela contínua 

produção de lixo. A poluição urbana é uma das principais causas para a destruição do 

ecossistema manguezal, sendo ela proveniente dos habitantes de uma cidade que geram 

esgotos domésticos, lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água (DERÍSIO, 2007) 

além, certamente, dos resíduos sólidos. Os moradores da Ilha de Deus têm contato diário com 

esses resíduos provenientes de várias partes do Recife. A efetuação de práticas que levem em 

consideração essa problemática, referindo-se principalmente ao problema local, são 

possibilidades de aprendizagem que contextualizam com os conhecimentos locais. 

Outro fator de grande importância que sustenta a comunidade é a pesca. Da pesca 

podem ser tiradas inúmeras possibilidades de realização de práticas de ensino não só de 

ciências, mas de outras disciplinas. Peixes, camarões, siris, moluscos... todos se fazem 

presentes no dia a dia da comunidade podendo compor então uma importante prática escolar 

com os alunos relacionadas a uma visão abrangente das práticas sociais no ambiente.  

Ainda nas vertentes da pesca, existem riscos elevados quando observamos as taxas de 
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sobrepesca e de pesca ilegal. Comunidades ao redor do mundo já se encontram em perigo em 

razão dos efeitos da sobrepesca que causa uma diminuição das populações de peixe, 

obrigando-as assim a navegar para pontos cada vez mais longínquos, para poderem efetuar 

capturas (Somé, 2014). 

Dada a importância da atividade pesqueira na área de estudo, se faz importante a 

inclusão do contexto local nas práticas escolares, contribuindo para parcerias entre escola e 

outras organizações da população, a fim de explorar as possibilidades de complementaridade 

entre saberes locais e científicos. 
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RESUMEN: El presente trabajo, en la primera parte, se presentarán los Observatorios Socio 

Ambientales (OSAs), destacando algunos para evidenciar sus posibilidades y potencialidades en 

el mapeo de los problemas y conflictos socio-ambientales, y experiencias como punto de partida 

del trabajo con las ER y su posible constitución como OSAs en las ER, su entorno y región. Se 

relacionará la EA Crítica y transformadora, y sus posibilidades de inserción y relación con los 

problemas y conflictos socio-ambientales. En la segunda parte, se presentará de forma breve 

una descripción de las características de las Escuelas Rurales (ER) en Uruguay, sus relaciones 

con el medio rural y vínculo con los emprendimiento industriales y la implementación de las 

Áreas Naturales Protegidas; los antecedentes de las OSAs en Uruguay, sus motivaciones, errores 

y problemas, y situación actual; y por fin, en la tercera parte se vinculará lo anterior con las 

publicaciones, actividades y colectivos de la Red de Temática de Medio Ambiente (RETEMA-

Udelar) y Red Nacional de Educación Ambiental (ReNEA), así como experiencias o reflexiones 

sobre la EA en el campo y/o las ER. Las reflexiones finales apuntan a la síntesis constituida 

hasta el momento en la temática y de las futuras proyecciones de las investigaciones que de este 

trabajo se desprendan.   
PALABRAS-CLAVES: Observatorios. Conflictos Ambientales. Escuelas Rurales. 
 

 

 

OBSERVATORIOS SOCIO AMBIENTALES  

 

Los Observatorios y en particular los Observatorios Socio-Ambientales (OSAs) 

tienen como principales propósitos ser un espacio de encuentro, diálogo y debate entre 

los diferentes actores involucrados e interesados en la temática del Observatorio. Así 

también el espacio, o lugar dónde se dan dichos encuentros, sea virtuales o presenciales, 

juegan un papel importante a la hora de entender el funcionamiento de los OSAs, 

determinado en dónde y cómo se encuentre el Observatorio, en algún punto definirá, 

                                                           

192

  Estudiantes de Doctorado en PPGEA-FURG, MsC, MVD; Departamento de Educación - 
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cómo y quiénes van a formar e integrar la participación de los diferentes actores194.  

Los OSAs han venido siendo utilizados como un espacio de monitoreo, 

sistematización y producción de información sobre los Conflictos Ambientales (CA)195 

y socio-ambientales, con el objetivo - en su mayoría - de incidir en las políticas públicas 

y privadas sobre los temas que les atañen. Los OSAs tienen como importante sustento a 

dos niveles, por un lado el territorio en el que se enmarcan y por otro lado una 

dimensión temporal, con marcado rol en el monitoreo y seguimiento de los CA.  

“Los conflictos ambientales son aquellos que envuelven grupos 

sociales con diferentes visiones de apropiación, uso y significado del 

territorio, originándose cuando al menos uno de los dos grupos tienen 

continuidad en la forma social de apropiación de medio en que 

desarrollan, amenazados por impactos indeseables – transmitidos por 

el suelo, agua  u otros sistemas vivos - resultantes del ejercicio de las 

prácticas de los otros grupos sociales. Traducción propia ACSELRAD 

(2004, p.26).  
 “conflictos ambientales surgen de diferentes prácticas de apropiación 

técnicas, sociales y culturales del mundo material y la base cognitiva 

de los discursos y las acciones de los individuos involucrados en ellos, 

establecido de acuerdo con sus puntos de vista sobre el uso del 

espacio. Los conflictos se materializan cuando estas concepciones del 

espacio se transfieren al espacio vivido” Traducción propia ZHOURI 

y LASCHEFSKI (2010, p.4). 
En la región se encuentran OSAs abocados a una temática específicas: cultivo de 

Soja, proyectos mineros, recursos acuáticos, o atendiendo temáticas que afectan una 

región, como por ejemplo en Brasil el Observatorio de conflictos urbanos y socio-

ambientales del Extremo Sur del Brasil, o el de Minas Gerais. En Uruguay también 

existen OSAs con temáticas particulares, pero pensando en la dimensión territorial, en la 

región Este del país, está emergiendo un Observatorio a partir del colectivo y grupos 

sociales de la zona, además de tener en su organización investigadores de la 

Universidad de la República (Udelar) – CURE-Rocha. 

 

OSAS Y ESCUELAS RURALES EN URUGUAY 

 

                                                           
194  Cada observatorio surge y tiene una particularidad de acción y de vinculación con los 

movimientos sociales y los conflictos y problemas ambientales. Por ejemplo, el Observatorio del Extremo 

Sur del Brasil, comenzó su acción a partir de la Universidad, mapeando conflictos y problemas 

ambientales de los Periódicos. Hoy en día, después de 5 años de trabajo, se ha ampliado su relación con 

los colectivos, grupos, y movimientos sociales; y la relación en TCC, disertaciones y tesis de doctorado 

sobre el tema y su relación con la EA; el observatorio do Río de Janeiro, surgió a partir del mapeo de los 

conflictos ambientales de la Bahía de Guanabara siguiendo la demanda de los movimientos sociales y 

políticos junto a la Universidad 

(http://www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/extremossul/ajax/indexajax2.asp). 

195 
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Entonces, cuando pensamos el Observatorio en las Escuela Rural (ER) o de 

campo, es por ser un espacio de encuentro en un territorio extenso, donde concurren los 

hijos de todos los pobladores-trabajadores de la zona, donde se pierde el aislamiento 

generado por la distancia entre vecinos. Históricamente las ER en Uruguay fueron – y 

podríamos decir que para muchas zonas aún lo es – la única instituciones públicas, 

representando al estado en el medio rural, con un gran simbolismo por esta razón para 

los habitantes de la zona, por lo que es un espacio de encuentro donde de forma 

espontánea se da el intercambio de información y encuentro entre los vecinos, siendo un 

espacio valorado y cuidado por ellos, así como también un vehículo para hacer llegar 

información, desde y hacia la capital del país (LIMBER, 2014). 

En relación a la distribución en territorio de las ER, actualmente se cuenta con 

1105 ER en todo el país (PORTAL MEP, 2016), en su mayoría con muy pocos niños, 

entre 4 a 10 niños, una maestra directora y una auxiliar que se encarga de la 

alimentación y limpieza de la escuela. Para ejemplificar, en la Figura 1 se muestra la 

distribución de escuelas en el departamento de Rocha, los globos de color verde son las 

ER, evidenciando la llegada de la Educación Primaria a casi todos los rincones del país, 

ahí también la importancia de la escuela como lugar de encuentro de los vecinos en una 

zona determinada. El Concejo de Educación Inicial y Primaria, cuenta un Departamento 

de Educación Rural, que cuenta con diversos apoyo y redes de sostén para las ER 

(CEIP, 2016). 

Si bien las ER vienen disminuyendo, dado el despoblamiento del campo, las ER 

se mantienen abiertas a pesar de contar con pocos niños, porque una escuela en la zona 

también es la esperanza de que otra familia se instale en la zona, de no existir o cerrar, 

es poco probable que la familia se establezca ahí Actualmente la ER tiene el mismo plan 

curricular que la enseñanza en las escuelas urbanas, pero dada su dinámica multigrado y 

en pequeños grupos existe, y se ha mantenido a pesar del plan único, una fuerte 

tradición, didáctica y pedagogía rural (LIMBER, 2009, 2014).  

Además de los factores territoriales, que hacen únicas a las ER, existe una rica 

historia, que hasta hoy permanece, que habla de un fuerte legado de lucha, identidad y 

compromiso del maestro/a rural y su entorno, su medio rural. Ejemplos como el maestro 

Julio Castro denominaba a la ER como “la casa del pueblo porque es la casa de los hijos 

del pueblo”, y del maestro Miguel Soler mencionando que la ER “ayuda a vivir mejor”, 

proporcionándole a la escuela un rol educativo y pero también un fuerte rol social. Pero 

también dejaron claro que “la escuela sola no puede”, asumiendo dicho rol sin olvidar 
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que existen límites de la propia institución (LIMBER, 2014).   

En Uruguay existe el antecedente de OSAs en ER, en el marco de la Udelar 

titulado “Observatorios socio-ambientales: una herramienta de educación ambiental en 

escuelas rurales” 196. En este proyecto se trabajó con 4 escuelas rurales ubicadas en la 

cercanía de un vertedero municipal. A lo largo de todo el año se reconstruyó con los 

niños y maestras, la historia del basurero, su utilización, su crecimiento, creando en 

conjunto con los niños y maestras se crearon indicadores para poder ser críticos sobre el 

manejo y en qué medida los estaba impactando el rápido crecimiento del vertedero. En 

este proyecto se define a los OSAs de la siguiente forma:  

“Los OSAs promueven una ciudadanía atenta y organizada para 

visualizar cambios que sufren estos territorios y en qué magnitud, en 

el entendido de que todos tenemos saberes y capacidades de investigar 

y generar conocimiento, desmitificando que los sectores académicos y 

técnicos  son los únicos capaces de hacerlo, propiciando así nuevos 

abordajes” (ÁLVAREZ et al. 2014, p.122). 

Cabe aclarar que los vecinos y las escuelas cercanas al vertedero ya se habían 

movilizado el año anterior reclamando para que el municipio actuara en el manejo del 

vertedero197, desde ese movimiento social, que podríamos pensar fue la manifestación 

de un CA, y es de esta manifestación que nace este proyecto desde CSEAM-Udelar. 

Un factor crucial en Uruguay en relación a políticas públicas que ha impactado 

                                                           
196  El trabajo se desarrolló en la localidad Empalme Olmos, del Departamento de Canelones, en la zona “Cruz 

de los caminos”, en las inmediaciones de la Rutas 7, 82 y 86. Participaron del Proyecto las ER Nº 23, 86, 158 y 209. 

La mayoría de las familias de los niños y niñas que concurren a estas escuelas son propietarias de las tierras que 

producen y viven en la zona, lo cual muestra la estabilidad de la población escolar, excepto la escuela Nº 23 donde el 

40% del alumnado procede de los alrededores de Empalme Olmos. http://www.reduambiental.edu.uy/wp-

content/uploads/2014/12/OBSERVATORIOS-LIBRO-web.pdf  

197 Noticias vinculadas al tema en el año 2010: “Tractoreada contra el basurero de Empalme Olmos: En la tarde 

del viernes 14 del corriente vecinos de Empalme Olmos, Cañada Grande, Salinas y Pando marcharon en forma de 

protesta y reclamos por el vertedero de Cañada Ferreira. Gran cantidad de maquinaria agrícola ingresó por la Avenida 

Artigas de Pando, congregándose en la Plaza Constitución donde se procedió a leer la proclama; Neber Alonso hizo 

uso de la palabra: «... Sr. Carámbula – intendente de Canelones de la época, hasta la fecha - se apela a su hombría 

de bien, a la alta jerarquía de su cargo y la voluntad política para poner fin y freno al vertido indiscriminado de 

camiones que a toda hora y todos los días vierten, no existe plan de manejo operativo, no hay custodia, no se 

controla nada, ni a nadie, es falso que las condiciones de manejo son óptimas no se cumple con las recomendaciones 

internacionales de organismos especializados que reglamentan los residuos en el mundo”. Fuente: 
http://www.diariotiempo.com.uy/?controlador=noticia&accion=ver&noticia=1384;  “En la tarde del domingo entre 

las 15:30 y las 18.30 decenas de personas con camiones, tractores, y distintos vehículos bloquearon el tránsito sobre 

ruta 8, a la entrada de Empalme Olmos. Entregaron volantes con sus reivindicaciones a los conductores de los 

vehículos que debían detener su marcha en cada uno de los cortes. “Queremos seguir siendo productores de 

alimentos” señala parte del texto del volante. Productores agrícolas, trabajadores rurales, amas de casa, 

docentes, trabajadores industriales participaron en la movilización. Nos escuchan pero me da la impresión que no 

consideran cambiar esta situación, señaló José Luis, técnico electricista, oriundo y vecino de Empalme Olmos. 

Además uno va recabando información y puede ver que esto no es solamente tirar la basura de todo Canelones sino 

que podía llegar a ser el basurero de toda el área metropolitana lo que causaría un perjuicio más grave aún del que ya 

causa, sostuvo el técnico electricista”. Fuente: http://comentarios.forosactivos.com/t2663-no-al-mega-basurero-en-

canada-grande.  

http://www.reduambiental.edu.uy/wp-content/uploads/2014/12/OBSERVATORIOS-LIBRO-web.pdf
http://www.reduambiental.edu.uy/wp-content/uploads/2014/12/OBSERVATORIOS-LIBRO-web.pdf
http://www.diariotiempo.com.uy/?controlador=noticia&accion=ver&noticia=1384
http://comentarios.forosactivos.com/t2663-no-al-mega-basurero-en-canada-grande
http://comentarios.forosactivos.com/t2663-no-al-mega-basurero-en-canada-grande
http://comentarios.forosactivos.com/t2663-no-al-mega-basurero-en-canada-grande
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directa y positivamente en las ER, es la implementación del Plan Ceibal198, que le 

brinda a cada niño/a que asiste a la escuela pública una notebook para su uso personal. 

Este Plan ha generado en muchas escuelas la llegada de la luz, para poder establecer la 

conexión a internet, y en consecuencia garantizar la conectividad del medio rural con las 

redes sociales y todo lo que implica un acceso libre a internet (MARTINEZ et al., 

2009). Si bien el Plan  no está pensado para trabajar sobre Educación Ambiental (EA) 

específicamente, sí contiene, más allá de lo que implica el estar conectado a la red de 

internet, muchos materiales didácticos (juegos, comics, libros, videos, etc.) que 

promueven la participación y el espíritu crítico de los niños y maestras con su ambiente. 

La implementación de estas políticas públicas contribuiría positivamente a la creación 

de OSAs en las ER, democratizando el acceso a la información, así como la difundir y 

divulgar sus actividades.   

En este sentido, el medio rural está siendo un espacio de multiplicidad de 

intereses, y por esto son generadores de potenciales CA, ya sea por la expansión de los 

monocultivos, los proyectos mineros, el uso de pesticidas, entre otros, que afectan a los 

trabajadores rurales y no a los dueños de las producciones. Esto se enmarca en un 

marketing o responsabilidad empresarial, que pretende generar una buena imagen 

empresarial199, para así disminuir y aplacar las consecuencias de sus propias acciones y 

que emerjan nuevos CA.  

A esto se suma, que en muchos casos las empresas generan sus propias 

estrategias para “silenciar” la aparición de conflictos, generando sus propios planes de 

“educación ambiental” en las ER, donde concurren los hijos de los trabajadores 

afectados. Aquí es donde se  visualiza el impacto desigual de los proyectos en relación 

con el uso y vinculo con el medio ambiente, uso de la tierra, por esto pensamos que la 

academia junto con los propios actores involucrados e impactado,  deben ser participes 

y producir en conjunto una “Educación Ambienta Crítica”, atentos a las amenazas que 

                                                           

198  En diciembre del año 2006, el presidente Tabaré Vázquez anunció que se pondría en marcha el Plan Ceibal 

y que con él, cada alumno y cada maestro de las escuelas públicas de todo el país recibirían de forma gratuita una 

computadora portátil. El Plan es desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Actualmente el Plan abarca la educación pública a nivel 

de primaria y secundaria. Fuente: http://www.ceibal.edu.uy/  

199  Un ejemplo claro de esto en Uruguay es la empresa Forestal Oriental – UPM – donde presenta en su web 

un “Compromiso con las comunidades donde operamos: Apostamos a la interacción continua con la sociedad y las 

comunidades vecinas, para lo cual implementamos, a lo largo de todo el año, actividades educativas, recreativas y 

solidarias, apostando sobre todo a la educación ambiental en la región. Asimismo, implementamos periódicamente 

consultas sociales con el fin de conocer más y mejor las comunidades donde operamos, sus necesidades y el impacto 

de las actividades desarrolladas”. Fuente: http://www.upm.com/uy/forestal-oriental/rse/Pages/default.aspx    

http://www.ceibal.edu.uy/
http://www.upm.com/uy/forestal-oriental/rse/Pages/default.aspx
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se presentan en la comunidad, vulnerables, generando Injusticias Ambientales200, 

desarrollada por ACSELRAD (2009), LOUREIRO y LAYRARGUES (2013), 

LAYRARGUES y FERREIRA DA COSTA LIMA (2014). 

El surgimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)201, también 

ha genera tensiones entre las decisiones y planes de conservación, a la hora de gestionar 

y “proteger” un territorio. Ya que a partir de la definición de EA que maneja el propio 

SNAP se puede percibir el tipo de EA a la que se apunta, y por tanto a visión política de 

dicha educación:  

“Impulsamos una Política Nacional de Educación Ambiental, desde 

una concepción de la educación ambiental formando y capacitando a 

los individuos para elegir modos de vida y de comportamiento 

compatibles con la conservación de su entorno como lugar de 

producción y de disfrute. La educación ambiental implica siempre un 

proceso de aprendizaje que intenta facilitar la comprensión del mundo 

que nos rodea y que tiene como finalidad lograr que cada persona se 

sienta responsable de él. Los objetivos centrales de la educación 

ambiental son, entre otros, incorporar valores, revisar críticamente 

actitudes, comportamientos y especialmente corregir y adoptar nuevos 

con relación al manejo de los recursos. Se trata entonces de un 

compromiso ético con la vida en el medio de un modelo de desarrollo 
sostenible” (SNAP, 2016). 

 

Deteniéndonos en la definición de EA brindada por el SNAP, queda de 

manifiesto que la responsabilidad del cuidado y mantenimiento del un buen ambiente 

natural recae en la personas, os ciudadanos, no en las políticas de desarrollo que el 

propio estado lleva adelante. En este sentido, la identificación de las ER próximas a 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) es una de las hipótesis de trabajo, ya que las mismas, 

debido a su cercanía a un “modelo de conservación”  deben vincular sus actividades 

diarias con el medio ambiente-rural que a rodea, así como su cuidado, etc. Durante el 

Siglo XX, las políticas y la superficie territorial que representan las ANP se ha 

expandido, siendo actualmente más del 12% territorio mundial (Uruguay=1,4%; 

Argentina= 1,3%; Brasil= 9%; ELBERS, 2011). Cuando un país decide una forma de 

                                                           
200  Entendiendo la Injusticia Ambiental como “fenómeno de imposición desproporcional de los riesgos 

ambientales en las poblaciones menos dotadas de recursos económicos, políticos e información” (p. 9); “mecanismo 

por el cual sociedades desiguales, desde el punto de vista social y económico, las clases sociales de baja renta, los 

grupos discriminados racialmente, pueblos tradicionales, barrios obreros, las poblaciones marginadas o vulnerables,  

reciben una mayor cantidad de daños ambientales” (p. 41). Traducción propia de ACSELRAD et al. (2009), 

201  Ley 17.234 (2000) declara de interés general la creación de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), con el “objetivo de armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a 

proteger, bajo categorías determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento”. 
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conservar, también explicita un modelo de desarrollo, estableciendo en un territorio, una 

concepción de ambiente y naturaleza ahí donde no existían, apareciendo nuevas 

representaciones y niveles de control sobre el territorio, así como sus delimitaciones 

territorial, como los son las ANP (SANTOS, 2011). 

En base a esto vemos, que en un territorio, para las personas que lo habitan, 

conviven por lo menos dos definiciones de uso del territorio, el los dueños de la tierra, 

particulares o empresas (forestales, mineras, ganaderas, agrícolas, etc.) y el del estado 

por medio del SNAP y sus ANP, generando contradicciones conceptuales y 

percepciones diferentes sobre lo que llaman Naturaleza (GUDYNAS, 2004). 

Particularmente en América Latina, que si bien ha sido gobernado en los últimos 15 

años por gobiernos progresistas de izquierda, no ha dado señales de implementar  

políticas económicas diferentes a las que se venían implementando por los gobiernos de 

derecha, profundizando y priorizando el poder de consumo ante el tipo de desarrollo 

económico a partir de los recursos naturales. En este sentido, y con estas políticas, la 

Naturaleza continua siendo un recurso que debe ser explotado por el bien del consumo  

(GUDYNAS, 2011, 2015).  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, ESCUELAS RURALES Y OSAs EN URUGUAY  

 

En Uruguay, la EA en espacios formales y no formales se enmarca en el Plan 

Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) y fue elaborado por la Red Nacional de 

Educación Ambiental (RENEA)202 para la implementación de la disposición de la Ley 

General de Educación Nº 18.437, artículo 40 y de la Ley General de Protección del 

Ambiente Nº 17283 en su artículo 11. El PLANEA, si bien se basa en diversos autores, 

define a la EA de la siguiente manera:  

“la EA es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la 

construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten 

transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida 

basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la diversidad 

biológica y cultural. La EA impulsa la construcción de un saber 

ambiental que rescate, construya y proponga modos apropiados de 

relación entre la sociedad y la naturaleza contextualizados en cada 

territorio desde una perspectiva que va desde lo local hasta lo global 

en uno y otro sentido. La EA propende a la participación ciudadana 

activa, responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión 

de su ambiente valorizando la dignidad y la identidad individual y 

                                                           
202  Red Nacional de Educación Ambiental; está compuesta por integrantes gubernamentales, académicos y de 

la sociedad civil.  http://www.reduambiental.edu.uy/  

http://www.reduambiental.edu.uy/
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colectiva. La EA integra una conjugación de saberes, conocimientos y 

destrezas diversas, académicas y populares…En síntesis, la educación 

ambiental para el desarrollo humano sustentable implica un 

compromiso ético, político y social en un tiempo y un espacio 

determinado con la formación de ciudadanos comprometidos y 

capacitados para participar democráticamente en la toma de decisiones 

y la ejecución de acciones tendientes a un desarrollo socialmente 

equitativo, solidario y equilibrado entre las necesidades humanas y el 

cuidado del ambiente…Por sus características, se trata de un proceso 

de formación continua que involucra a todos los actores sociales y 

tiene lugar en ámbitos formales y no formales. Conlleva una 

pedagogía nutrida de la Educación Popular, en que los aprendizajes se 

forjan a partir de la experiencia de los sujetos del proceso educativo en 

su medio cotidiano y propone una visión comprensiva de su génesis 

histórica, sus características y sus potenciales biofísicos, económicos, 

sociales y culturales.” (PLANEA, 2014. p 8.) 

El PLANEA también plantea que para que el “desarrollo sea sostenible” las 

personas deben realizar “cambios de valores, conocimientos y actitudes”, basándose 

más en una corriente de EA conservacionista, aparece el término “justicia social” y se 

propone  “formación de ciudadanos comprometidos y capacitados para participar 

democráticamente en la toma de decisiones y la ejecución de acciones tendientes a un 

desarrollo socialmente equitativo, solidario y equilibrado entre las necesidades humanas 

y el cuidado del ambiente”. Nuevamente la responsabilidad recae en los ciudadanos y 

no en las políticas de desarrollo económico del país.  

A nivel de la Udelar, existe a Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA)203, 

que tiene en su estructura un grupo de trabajo interdisciplinario específico sobre EA, 

definiendo su accionar de la siguiente manera:  

“Entendemos la Educación Ambiental como un proceso de reconocer 

valores y manejar conceptos que permitan crear habilidades y 

aptitudes en la búsqueda y entendimiento de la interdependencia entre 

el ser humano, su cultura y el medio biofísico. Como universitarios 

nos sentimos obligados de la visión crítica, reflexiva y comprometida 

con la realidad, impronta que debe permear en la investigación, la 
docencia y la extensión universitaria.” 

En la definición de EA planteada por la RETEMA vemos una visión más 

reflexiva sobre el rol de la EA, planteando una “visión crítica” de la realidad, 

vinculando a los pilares de la Udelar en sus tareas (enseñanza, investigación y 

extensión). 

                                                           
203  Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) es un espacio de trabajo sobre temas ambientales 

multidisciplinario, de vocación interdisciplinaria, en la Universidad de la República. Investigadores y docentes 

buscan superar los obstáculos de la formación ultraespecializada y la institucionalidad fragmentadora para mejor 

abordar la complejidad de la educación ambiental, el análisis de los conflictos ambientales y realizar una extensión 

universitaria pertinente. http://www.universidad.edu.uy/retema/   

http://www.universidad.edu.uy/retema/
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En el sentido que está presentado este trabajo, y el abordaje que se busca, 

pensamos a la EA desde una mirada Crítica, desde la siguiente concepción:  

“...como educadores desarrollando una actividad de 

enseñanza/aprendizaje, buscamos, también en las relaciones que 

establecemos (vivimos), que reflejan cómo lo concebimos (proceso de 

pensamiento y contenido) y cómo nos relacionamos con lo que 

vivimos (...) cómo trabajamos los contenidos ambientales (no como 

verdades, sino como construcciones sociales, considerando la 

diversidad de visiones - conflictos epistemológicos (Bourdieu, 

2001))...En este sentido, la educación y la EA no puede partir de 

abstracciones y sin vínculo con lo real  (una realidad que es, para 

nosotros, debido a relaciones entre nosotros (humanos), el propio 

pensamiento sobre y de la naturaleza; inclusive admitiendo una 

diversidad de visiones sobre lo real) para teorizar (concebido) 

inclusive al proponer  las propias prácticas cotidianas (vivido)…una 

educación/EA para la justicia ambiental tiene que ser pensado y 

producido junto, con y para los propios actores en sus conflictos y 

problemas vividos” (Traducción propia DOS SANTOS, DORNELES, 
DA SILVA MACHADO, 2015. p 191). 

En base a todo esto, y contrastando con las demás definiciones de EA, este 

trabajo, se enmarcan en la perspectiva de la EA Crítica, transformadora, para así no ser 

coaptada por las perspectivas de la EA Tradicional con una visión más conservacionista, 

que en nuestra perspectiva buscan concientizar y proteger el medio ambiente como si 

los problemas y conflictos no fuesen indicadores de que unos se están beneficiando y 

otros están siendo perjudicados, donde los problemas y conflictos indican una relacional 

desigual. En este sentido, en la línea de pensamiento de ASCELRAD (2004) 

entendiendo a los Conflictos como una desencuentro entre intereses, basados en un 

territorio, que brinda una oportunidad frente a la lucha por la mejora de las condiciones 

de vida de las personas implicadas en el conflicto, y son los más vulnerables a los 

poderes empresariales y políticos que se ponen en juego durante el conflicto. Dicha 

postura ante los conflictos, debe estar liderada por los actores que no han tenido 

participación en las decisiones políticas que luego los afectarán, asumiendo que en la 

realidad imperante, los más afectados serán los más perjudicados. Bajo este panorama, 

que sigue la lógica del capitalismo, y una estrategia empresarial, y en algunos casos de 

las propias ONGs (LOUREIRO XX), por esto es necesario crear los espacios de 

manifestación y encuentro de los afectados ante un sistema que no oculta su injusticia, y 

cada vez se agudiza más.  

 

REFLEXIÓNES FINALES 
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Por tanto, considerar el contexto de las ER en el territorio del campo/rural y las 

acciones de los OSAs y problemas socio-ambientales ya existentes, este trabajo aporta 

una nueva propuesta para Uruguay, las posibilidades y el potencial de esta relación, en 

el sentido de verificar la pertinencia de que las ER se transformen en un espacios 

propicios para la construcción de OSAs que acompañen y mapeen los CA de la zona de 

influencia de la escuela. El pensar los OSAs en las ER, conectados a el mundo a través 

de internet, donde se puede acceder a los recursos, manifestarse, agruparse y reclamar 

por sus derechos, en un mundo cada vez más conectado pero también más desigual, más 

injusto. En este sentido, podríamos pensar en generar nuevos espacios de reflexión 

sobre temas ambientales y la manifestación de CA latentes y activos en las ER del 

Uruguay.  
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RESUMO: Este artigo é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação 

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

linha de pesquisa Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores(as). A investigação dá-se a 

partir da seguinte questão: Quais as contribuições do Estudo do Meio para compreender o sentido de 

lugar e entrelaçar a Educação Ambiental com o ensino de Geografia no currículo dos anos iniciais do 

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

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

é uma pesquisa participante que de acordo com Demo (2000), favorece a dinâmica entre a teoria e a 

prática, possibilita uma maior participação dos investigados, assim como a capacidade de intervenção 

de cada um. Em seguida encontra-se a justificativa da pesquisa, seguida da articulação da Educação 

Ambiental enquanto política pública, a Geografia nos anos iniciais e o Estudo do Meio como uma 

metodologia facilitadora para o estudo do lugar e a relação de pertença, possibilitando o 

entrelaçamento do ensino de Geografia e a Educação Ambiental, para a construção de conhecimentos 

significativos e, a partir dessa compreensão instigar a transformação que deve partir do próprio ser, 

que contará com a metodologia Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, de Lefèvre e Lefévre (2005) para 

a análise dos dados. 

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

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo está em desenvolvimento através de uma Pesquisa  Participante em 

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

23 alunos, sendo doze meninos e onze meninas, com faixa etária de 10 a 17 anos, a maioria 

pertencente ao bairro São Miguel, mas alguns são de bairros vizinhos como Bosque e São 

João, bairros esses compostos por população de baixa renda em sua maioria. 

A pesquisa contém os seguintes objetivos específicos: compreender o sentido de lugar 
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no currículo de Geografia nos anos iniciais; entender o conjunto de circunstancialidades 

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

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

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

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

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

de Geografia e de Educação Ambiental nos anos iniciais.  

A temática da pesquisa está associada a minha trajetória de vida, a experiência no 

curso de licenciatura em Geografia da FURG e a minha atuação enquanto professora da rede 

municipal de ensino. Ao realizar as entrevistas do Trabalho de Conclusão de Curso em 

Geografia, os educadores apontaram fragilidades para trabalhar com a Geografia e a Educação 

Ambiental nos anos iniciais. Naquele instante compreendi que compartilhávamos das mesmas 

angústias. Por compreender que somos seres inacabados, em constante transformação e 

também compreender a importância e a necessidade da formação continuada para os 

professores em exercício, principalmente os que estão mergulhados no cotidiano escolar, 

lancei-me ao desafio de compreender o problema de pesquisa, com o intuito de colaborar para 

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

Ensino Fundamental. 

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

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

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

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

e da Educação Ambiental. 

 

A POSSIBILIDADE DE ENTRELAÇAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO 

DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS ATRAVÉS DO ESTUDO DO MEIO 

 

Ao pensarmos na Educação Ambiental, notamos que, ao longo de sua trajetória esta 

passa por constantes mudanças, principalmente quando se trata dos currículos escolares. 

Podemos verificar as mudanças, a partir da Política Nacional de Educação Ambiental, 

seguidas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Ambiental. 
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Com a legitimação da Política Nacional de Educação Ambiental (1999), torna-se 

obrigatório tratar a dimensão ambiental em todos os níveis e  modalidades de ensino. A 

Educação Ambiental, segundo ela, deve ter caráter interdisciplinar, ou seja, deve ser exercida 

como uma prática integrada entre os diferentes níveis de ensino, mas ela não deverá ser 

implantada como disciplina específica no currículo de ensino.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) servem como um material de apoio para 

auxiliar na elaboração do projeto da escola e do seu currículo. A grande novidade que esta 

iniciativa trouxe foi a inserção dos temas transversais, que inclui Ética, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual, Saúde, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo. A Educação Ambiental 

aparece integrada ao eixo meio ambiente, como um tema transversal nos currículos do Ensino 

Fundamental. Os temas transversais devem permear todas as disciplinas, buscando ajudar a 

escola a cumprir seu papel institucional de fortalecimento da cidadania.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (DCNEAS), do ano de 

2012, são normas para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas 

e dos sistemas de ensino. Elas trazem a importância da Educação Ambiental e as conquistas 

ao longo de sua trajetória. Também consolidam os princípios e objetivos traçados pela PNEA 

e pelos documentos internacionais, divulgando as experiências, os métodos didáticos e 

instrumentos críticos já acumulados pela Educação Ambiental, amparando o processo de 

institucionalização e enraizamento desta temática.  As DCNEAS tornam obrigatória a 

abordagem da Educação Ambiental na educação básica de forma interdisciplinar ou 

transversalizada, para que a Educação Ambiental possa continuar perpassando e avançando 

nas modalidades educativas, ramos científicos e logo, contribuindo para novas perspectivas 

e/ou visões na sociedade. 

Nesse sentido, Reigota (2001) diz que a Educação Ambiental deve ser considerada 

enquanto educação política que prepara os sujeitos para que exijam justiça independente de 

classes social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e na 

natureza. Logo sabemos que a Educação Ambiental isolada não tem forças para exigir uma 

sociedade justa e solucionar os problemas arraigados de complexidades, mas ela sendo 

transversalizada em todos os campos dos saberes, pode contribuir para que os atores sociais 

pensem sobre o seu papel na sociedade e para que repensem seus direitos e deveres e, a partir 

disso poderemos almejar mudanças para o coletivo. Talvez essa seja uma proposta para 

pensarmos na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, que respeite as 
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diversidades, entre outros aspectos. Uma sociedade diferente da que temos hoje que é injusta, 

desigual e excludente. 

Como um aliado ao processo mencionado temos o ensino de Geografia, que precisa 

começar pelos os anos iniciais, e perpassar por toda a trajetória escolar. No entanto, este 

entendimento não é de conhecimento de todos os educadores. Alguns deixam de trabalhar 

com os conteúdos de Geografia, principalmente no período de alfabetização que vai até o 3º 

ano do 1º ciclo. Callai (2005) defende a importância da aprendizagem dos conteúdos do 

currículo da Geografia nos anos iniciais também para o processo de alfabetização, a partir da 

leitura de mundo, da vida e do espaço vivido. Tal fato é amparado pela legislação sobre o 

Ensino Fundamental que diz que o ensino de Geografia deve estar presente na escola desde o 

2º até o 5º ano do Ensino Fundamental I. Neste sentido, desconsidera o que é defendido por 

diferentes teóricos, principalmente os que têm formação em Geografia, que atuam e 

pesquisam nos anos iniciais. Esses dizem que a Geografia está presente na vida de cada um 

desde o nascimento, quando os bebês começam com as primeiras aventuras para desvendar o 

espaço que constitui a sua casa e o quintal. Por estas, e muitas outras vivências, o educando, 

ao chegar aos anos iniciais possui conhecimentos acerca da Geografia. Pode até não saber do 

que se trata, se alguém fizer a pergunta de forma direta, mas com certeza é capaz de explicar 

diferentes trajetos, a formação do planeta terra, os planetas que constituem nossa galáxia, a 

extinção dos dinossauros, as fases da lua, o movimento do sol, as estrelas, as diferentes 

temperaturas associadas às estações do ano, a presença das nuvens, a ação do vento e muitos 

outros eventos que deixariam qualquer adulto surpreso, claro que considerando a 

especificidade da sua linguagem. 

Segundo Straforini (2008), ensinar Geografia para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental significa a possibilidade de construirmos outro mundo, outra possibilidade para 

a existência que não seja centrada na mercadoria e no dinheiro. Logo, é na alfabetização 

cartográfica que o indivíduo pode ter o primeiro contato com a Geografia, começando a se 

localizar e compreender o meio em que está inserido, assim como as relações estabelecidas, 

tanto local como globalmente. Compreendo que isso só é possível após a compreensão da 

linguagem simbólica, porque é nesse momento que ele passa a se sentir parte do meio em que 

vive. 

Ao buscar o Ensino de Geografia nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

encontra-se uma distinção entre os objetivos gerais do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental I. 

No primeiro ciclo o ensino de Geografia deve abordar questões sobre a natureza, sua 



 

384 

 

existência e relação com os seres humanos que compõem diferentes grupos sociais e a 

sociedade, na construção do espaço geográfico. No segundo ciclo deve ser abordado 

principalmente a diferença entre a cidade e o campo, seus elementos constituintes e os 

principais aspectos que contribuem para a sintetização de múltiplos espaços geográficos. 

Nesse sentido, tem relações intrínsecas com a categoria lugar que aparece tanto no primeiro 

quanto no segundo ciclo, e por isso, compreende-se a importância de conhecer o lugar e as 

relações que se estabelecem entre si e para com o mundo, compreender a relação de 

pertencimento, e estabelecer uma identidade, faz parte da proposta do ensino de Geografia. 

Isso porque, como afirma Santos (2000), é “através do lugar que o mundo é experenciado”, “é 

preciso pensar globalmente e agir localmente”. Pensar globalmente, segundo Callai e Zeni 

(2011), é compreender a organização do mundo, suas transformações, a ação do capital, a 

estruturação das grandes empresas, o papel que o Estado assume numa economia e numa 

sociedade cada vez mais mundializada. Nessas condições, o estudo do particular, da cidade, 

do local, torna-se fundamental. Pois, auxilia os sujeitos a compreenderem como o mundo se 

constrói socialmente e ao mesmo tempo também empodera-os, na medida em que exercem a 

sua cidadania, promovendo a força do lugar. 

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

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

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

importância das relações de pertencimento, para despertar o aluno para o seu papel enquanto 

ator social, que tem responsabilidades e é também um agente de transformação, para isto é 

preciso aprender/saber ler o mundo.  

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

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

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

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

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

podemos questionar e criar hipóteses sobre o futuro. 

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

educandos para que sejam capazes de fazer a leitura de mundo. Para tanto, é necessário 

compreendermos o lugar em que vivemos, para conhecermos a sua história e para que 

possamos agir no contexto social ao qual pertencemos. Assim, o Estudo do Meio é uma 

metodologia importante, pois nessa pesquisa, ele auxiliará na compreensão do lugar, enquanto 
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espaço cotidiano capaz de instigar a transformação que deve partir do próprio ser através do 

entendimento da Geografia e da Educação Ambiental.  

Segundo Bueno (2009), promover o estudo de uma paisagem, fora da sala de aula, 

desenvolve a compreensão de características locais, regionais, nacionais e globais. Porque 

todos os lugares possuem características próprias que lhes dão significado e forma. Deste 

modo, podemos eliminar a noção dicotômica de homem/natureza e Geografia 

Física/Geografia Humana, pois os sujeitos compreender-se-ão como natureza, como agentes 

modificadores do espaço no tempo, que fazem parte de inúmeras relações histórico-sociais 

que ao mesmo tempo são permeadas pelas forças que regem o mundo atual. Além disso, a 

metodologia do Estudo do Meio potencializa repensar o currículo, a formação de educadores, 

assim como a valorização intelectual e política do seu trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa em desenvolvimento é de caráter qualitativo. Para compreender-se o 

enquadramento epistemológico e o motivo da escolha, serão apresentadas algumas tessituras 

acerca da pesquisa qualitativa. 

A pesquisa qualitativa traz o investigador enquanto capaz de ter uma visão ampla e 

complexa da realidade social, respaldada em fenômenos sociais concretos, por ora descritiva, 

mas com o interesse profundo em desmistificar os significados impregnados no ambiente. O 

pesquisador precisa ir a campo para apreender o fenômeno que está em estudo, pois precisa 

partir da perspectiva que os sujeitos nele estão envolvidos. Nesse instante, todos os pontos de 

vista proeminentes precisam ser considerados. No campo, diversos dados são coletados e 

analisados para que se entenda a constituição do fenômeno. Para tanto, as questões iniciais de 

pesquisa não são estáticas e reducionistas, pois parte-se de questões amplas que ganham 

profundidade no decorrer da investigação. 

Trata-se de uma Pesquisa Participante, que como o próprio nome diz, tanto o 

pesquisador quanto os sujeitos da pesquisa devem ter participação no contexto em que se 

pretende estudar. Ou seja, o pesquisador também é sujeito da investigação. Nesta metodologia 

de pesquisa o pesquisador deve ter sempre bem claro o seu papel enquanto pesquisador e 

sujeito da pesquisa. Como afirma Demo (2000), esse tipo de pesquisa favorece a dinâmica 

entre a teoria e a prática, possibilita uma maior participação dos investigados, assim como a 
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capacidade de intervenção de cada um, ou seja, valora os sujeitos participantes, isso enaltece o 

conhecimento construído. 

Na presente pesquisa os dados serão produzidos a partir de um conjunto de sete 

atividades que comporão o Estudo do Meio, uma dela será uma saída de campo nas 

proximidades da escola, o detalhamento das atividades e aprendizagens construídas serão 

registradas em cadernos de campo, individuais e também através da escrita de uma carta que 

se dará ao final do mesmo, que será analisada usando o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

como ferramenta de interpretação. 

Como ferramenta de análise dos dados produzidos na pesquisa, será usado o Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste em uma metodologia proposta por Lefèvre e Lefèvre 

(2005), para ser aplicada no campo dos estudos da área de saúde, como alternativa de 

enfrentamento dos problemas relativos à análise de corpus qualitativo e à análise quantitativa 

de pesquisas de opinião que findam por negligenciar a discursividade. 

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

fragmentos de discursos individuais, reunidos por similaridade de sentidos. Tal discurso, 

formulado na primeira pessoa do singular, é elaborado pelo pesquisador e analista de discurso. 

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

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

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

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

os Discursos do Sujeito Coletivo. 

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

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

ao tema trabalhado.  

Triviños (2009) afirma que, em uma pesquisa qualitativa, não é possível analisar os 

dados do modo como se apresentam. Por isso, será necessário organizá-los, classificá-los e, o 

que é mais importante, interpretá-los dentro de um contexto amplo, para distinguir o 

fundamental do desnecessário. 

A produção dos dados dar-se-á em consonância com o desenvolvimento do Estudo do 

Meio. Cada aluno escolherá um destinatário para escrever e remeter uma carta, contando as 

aprendizagens construídas a partir da participação nas atividades que compõem o Estudo do 

Meio. No primeiro momento, para a organização dos discursos dos educandos, será necessário 

buscar as expressões-chave. As informações serão agrupadas em uma tabela apresentando as 
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ideias centrais. As expressões são “fragmentos ou segmentos, que não exigem uma 

continuidade do discurso, que devem ser selecionados pelo pesquisador e que revelam a 

particularidade do conteúdo do depoimento ou discurso” (Lefèvre, Lefèvre, 2005, p. 74). 

No segundo momento, buscar-se-á as ideias centrais, que são o estreitamento dos 

diferentes sentidos que foram encontrados nos discursos, para então poder formar discursos 

coerentes. No terceiro momento será realizado o exercício de ancoragem dos discursos que, às 

vezes, torna-se possível devido a quase todo discurso estar embasado em pressupostos, 

hipóteses, teorias, conceitos (Lefèvre, Lefèvre, 2005, p. 26). 

As informações obtidas serão expressas em uma tabela denominada “Instrumento de 

Análise de Discurso” (IAD). Este processo será realizado para todas as cartas escritas pelos 

estudantes.  

Para a criação do Discurso do Sujeito Coletivo, serão inicialmente selecionadas as 

principais Ideias Centrais - ICs de cada carta. A reunião das ICs em categorias será feita por 

semelhança semântica.Criadas as categorias que classificam todas as ICs selecionadas, serão 

elaborados os DSCs para cada categoria, sendo refinados até chegarmos a uma única 

representação da resposta da coletividade. 

A partir da análise das cartas dos estudantes, através do Discurso do Sujeito Coletivo, 

poderemos compreender, os diferentes significados que cada um atribuirá ao longo do 

desenvolvimento do Estudo do Meio, assim como teremos ao final um único discurso que 

trará na sua essência os elementos comuns da tentativa do entrelaçamento da Geografia com a 

Educação Ambiental. Além de podermos entender como cada estudante se constituirá na 

medida em que nos aproximarmos do lugar, aprofundarmos e criarmos conhecimentos em 

relação a ele, e ainda, a partir da relação de pertencimento despertada pensar em atitudes e 

ações diferentes frente a nova postura que teremos. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 

Como está pesquisa está em desenvolvimento há possibilidades de no seu decorrer, a 

partir das atividades pensadas para o Estudo do Meio encontrarmos contribuições como: a 

mudança no nível de percepção de cada um, na leitura de mundo, na superação da cultura do 

conformismo, a compreensão do meio ambiente local como espaço construído/destruído 

historicamente por relações sociais cotidianas norteadas por diferentes interesses, a 

necessidade na mudança da postura individual e coletiva da sociedade, a valorização da 
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bagagem de vivência, o conhecimento que cada sujeito participante traz consigo, a 

importância da sensibilização, a aproximação com o conhecimento de Geografia e da 

Educação Ambiental que possuem relações intrínsecas.  

Em síntese, compreende-se a necessidade da ampliação da discussão da Educação 

Ambiental na escola, pois está pode contribuir para o desenvolvimento de posturas críticas e 

participativas em busca de melhoria da qualidade de vida, além de tentar dar conta das 

exigências da sociedade do conhecimento que requer mudanças profundas no que se refere à 

visão de mundo, de indivíduo, de tempo, de espaço, entre outras. No entanto, almeja a 

construção de uma visão de mundo que vai de encontro ao modelo de sociedade capitalista 

hegemônico atual, que é promotor de conflitos ambientais, de desigualdades sociais, de 

exclusão, de consumismo, do individualismo, da ganância exacerbada, etc. E, despertar nos 

educandos participantes da pesquisa a importância da solidariedade, da sustentabilidade, do 

cuidado com o ambiente, do respeito mútuo, do diálogo, da partilha de conhecimentos, da 

justiça social, da amorosidade para a vida em sociedade com qualidade. 
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O LIXO COMO PROPULSOR DA AMBIENTALIZAÇÃO NA ESCOLA 

 

Taís Cristine Ernst Frizzo
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PROSUP/CAPES 

 

 

RESUMO: Esse trabalho busca compreender os processos de ambientalização do currículo na 

Educação Básica e suas possibilidades na formação de uma cultura ambientalizada. A investigação tem 

uma abordagem etnográfica e está sendo conduzida em escolas localizadas próximo a unidades de 

conservação em Porto Alegre e Viamão. A problemática do lixo mostrou-se um fator de importância 

para a ambientalização das escolas visitadas. Além das atividades de educação ambiental, foi 

observado que as escolas acionaram recursos de políticas públicas para compra de coletores de 

resíduos a fim de separar o lixo, ao mesmo tempo em que lidaram com a falta de coleta seletiva. 

Muitas vezes a preocupação se voltava para ensinar a forma adequada de separação dos resíduos para 

a reciclagem enfatizando uma norma de conduta para o bem da natureza. A escola segue na linha da 

transmissão de conhecimentos também nas práticas de educação ambiental, ensinando uma ética 

exterior ao sujeito a partir de uma racionalidade técnica e não pelo reconhecimento do outro, em busca 

de uma atitude eticamente orientada. Faz-se necessário trazer para a escola elementos que possibilitem 

refletir sobre os problemas ambientais em prol de uma formação humana de valorização de todas as 

formas de vida, em consonância com um ambiente que os engloba. 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização. Educação Ambiental. Educação Básica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar do incremento da legislação brasileira sobre a educação ambiental nas últimas 

décadas, em especial nos anos 1990, bem como a mobilização da atenção pela força dos 

movimentos sociais, ainda temos muitos desafios no que se refere à formação humana e ao 

enfrentamento dos problemas ambientais. A preocupação com a manutenção da vida no 

planeta é uma questão urgente e atual, mas foi historicamente construída, sendo influenciada 

pela ciência, religião, política, economia, entre outros. 

Não desvinculada dessa preocupação mais ampla ou macrossocial, pretendo aqui olhar 

para um espaço particular, a escola. A temática de interesse desta pesquisa está relacionada 

aos processos de ambientalização do currículo na Educação Básica. Nesse contexto, interessa-

me compreender os modos como a questão ambiental vem se construindo nas escolas, seja em 

função da educação ambiental ou dos outros fatores que corroboram com a ambientalização 

desses espaços formais de educação. 
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Dentro dessa perspectiva, esse trabalho apresentará resultados parciais do projeto de 

tese de doutorado intitulado “Educação e Natureza: os desafios da ambientalização em escolas 

próximas a unidades de conservação”, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob orientação 

da professora Isabel Cristina de Moura Carvalho. O estudo faz parte do grupo de pesquisa 

“SobreNaturezas: epistemologias ecológicas”, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Esse grupo compreende uma articulação dos campos da 

Educação e da Antropologia, sendo também integrantes os pesquisadores membros do grupo 

de pesquisa coordenado pelo Professor Carlos Alberto Steil (Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia/UFRGS). 

A investigação está sendo conduzida em escolas localizadas próximo a unidades de 

conservação nos municípios Porto Alegre e Viamão e busca compreender os processos de 

ambientalização do currículo na Educação Básica e suas possibilidades na formação de uma 

cultura ambientalizada. Aqui serão apresentados os dados obtidos até o momento, com ênfase 

na relação das escolas e dos seus currículos com a problemática do lixo. 

Para compreender os processos de ambientalização da escola, parto de um 

entendimento de que os sujeitos, o currículo e a própria escola não estão apartados do mundo, 

mas sim conectados aos acontecimentos históricos, aos conflitos socioambientais locais e 

globais, ao lugar e às relações que estabelecem com os outros humanos e com os não 

humanos. Dessa forma, o currículo não se compõe apenas de uma lista de conteúdos ou de 

determinações dos documentos escolares, mas se desenvolve nas práticas articuladas entre os 

diferentes atores da escola, influenciados pelas redes de educação e suas políticas públicas e 

pela comunidade. 

Com relação às questões ambientais, teóricos e docentes se vêm desafiados a pensar 

um currículo que inclua o ambiente, tendo a Educação Ambiental como norteadora de suas 

práticas pedagógicas. No entanto, para além do campo da Educação Ambiental, a 

ambientalização do currículo integra, de forma mais abrangente, as ações que se referem às 

questões ambientais na escola. A ambientalização é definida por Carvalho et al. (2011) como 

um processo no qual a preocupação ambiental é internalizada, individualmente, na 

consciência dos indivíduos, e socialmente, nas relações sociais. Com relação à escola, Nunes 

e Carvalho (2009) afirmam que, para além do tratamento dos conceitos epistemológicos e 

metodológicos referentes à problemática ambiental, a ambientalização do currículo deve ser 
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encarada como produção de uma cultura ambiental, onde se incluiriam saberes, práticas, 

valores, éticas, sensibilidades ambientais gerados em determinados processos educativos. 

Neste trabalho tomarei o conceito de ambientalização no sentido da orientação 

ambiental da escola, envolvendo a agência do lugar, a gestão escolar, o espaço físico, as 

políticas públicas, as relações com a comunidade, a disponibilidade de recursos públicos e 

privados, entre outros fatores que podem vir a influenciar a tomada de decisões, dentro e fora 

da sala de aula. 

No intuito de orientar o leitor, informo que se segue uma descrição da opção 

metodológica da pesquisa, sendo que os resultados serão posteriormente apresentados. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Essa investigação acontece na perspectiva de abordagem etnográfica que pretende 

compreender os processos e os sujeitos da escola em diálogo com os interlocutores da 

pesquisa, ou seja, entendendo que o campo não é externo ao pesquisador, mas parte de sua 

experiência no mundo. Dessa forma, estão sendo utilizados recursos como leitura dos 

documentos escolares e das políticas públicas, entrevistas e observação participante. 

As escolas que participaram da pesquisa pertencem às redes públicas de ensino e estão 

localizadas em Viamão e Porto Alegre, próximo às seguintes unidades de conservação: 

Refúgio de Vida Silvestre Morro Santana
207

, Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, 

Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, Área de Proteção Ambiental Banhado Grande 

e Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. As visitas ocorreram entre fevereiro e 

outubro de 2015. 

Buscando uma adequação aos termos da ética na pesquisa atual, estão sendo utilizados 

consentimentos verbais, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e carta de 

apresentação. A identificação das escolas foi preservada, sendo utilizados nomes fictícios. 

 

AS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS DAS ESCOLAS 

 

De início cabe destacar que, em função dos objetivos da pesquisa, procurei direcionar 

meu olhar e minhas questões iniciais para as relações entre a escola e a unidade de 

conservação próxima a sua localização. Ainda que esse fosse o meu foco, era outra a temática 
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que preocupava o cotidiano escolar: a problemática do lixo. Nas escolas que visitei o lixo era 

frequentemente o tema propulsor de atividades relacionadas à questão ambiental e de 

preocupação da gestão. Assim, passo a relatar recortes de atividades e relatos relacionados ao 

tema que registrei durante o trabalho de campo, a fim de utilizá-los como base para a 

problematização da questão do lixo nas escolas. 

Nas visitas que fiz na escola Dente-de-leão fui recebida pela diretora e pela 

supervisora. A escola era rodeada por muros altos e o acesso se dava por um portão controlado 

por um funcionário. A horta era o pequeno espaço verde da escola, pois de resto a área era 

composta por prédios e pátios com pouca vegetação. 

As gestoras relataram que compraram materiais para a construção de uma horta na 

escola e lixeiras especiais para a separação dos resíduos com os recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Escolas Sustentáveis
208

. A diretora contou que estavam 

trabalhando com a conscientização dos estudantes para a separação dos resíduos, mas não 

fizeram referência a uma caixa para coletar pilhas que vi no corredor de acesso da escola. Era 

uma caixa de papelão, reutilizada para aquele fim, com explicações sobre o processo de 

reciclagem das pilhas. Notei que um aluno perguntou sobre a caixa para sua professora, que 

explicou: “É para pilhas velhas e eles levam para reciclar”. 

No mesmo período visitei a escola Erva-baleeira, que oferecia, no turno inverso, os 

projetos “Etnias”, “Robótica” e “LIAU/Educação Ambiental”. Nessa escola, o projeto do 

LIAU
209

 ocorria juntamente ao da Educação Ambiental. O grupo do LIAU se reunia com a 

professora em uma sala de um prédio de madeira, localizado ao lado da quadra de esportes, 

nos fundos da escola. Atrás do prédio havia canteiros ainda vazios e algumas árvores. A sala 

de aula contava com mesas, cadeiras, quadro-negro, armários, equipamentos para trabalhar na 

horta e diversos materiais para as atividades. Na parte da frente da escola estavam localizados 

os prédios com as demais salas de aula e administração. 

A professora responsável pelo LIAU/Educação Ambiental explicou que os projetos 

ocorriam há dois anos, mas em 2015 seria sua primeira vez nessa função. Ela relatou que 

havia um esforço para firmar convênios com as instituições próximas, como o Departamento 
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Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a cooperativa de recicladores. Em uma das 

atividades que acompanhei, os estudantes se reuniram com a professora na sala do LIAU. Ela 

explicou as tarefas, elencadas a seguir: lavar e preparar o bebedouro para as aves, rastilhar, 

juntas as folhas caídas e colocá-las na composteira, separar os resíduos encontrados no chão, 

instalar a mangueira e aguar os canteiros. Foi a primeira atividade do ano, então a proposta 

era organizar o pátio. O lixo recolhido que não tinha como destino a futura composteira era 

separado, sendo distribuído em diferentes caixas de papelão, de acordo com sua classificação. 

No final da atividade no pátio, os estudantes seguiram para a sala de aula e guardaram os 

materiais. 

Outra escola em que fui recebida pela professora responsável pelo LIAU foi a Pincel-

de-estudante. A escola tinha quinze anos em 2015, tendo sido fundada junto com o loteamento 

residencial do bairro, criado para assentar famílias que foram realocadas. O LIAU atendia 

dois grupos de estudantes, desenvolvendo atividades relacionadas à questão ambiental na 

escola, sendo um deles com o objetivo de formação de monitores multiplicadores das ações 

ambientais na escola. Uma das tarefas dos monitores era a de visitar as turmas em aula para 

conversar sobre a separação dos resíduos para a coleta seletiva. No entanto, naquele ano a 

prefeitura não estava realizando a coleta seletiva no bairro, o que dificultava o trabalho da 

escola. Observei alguns objetos fabricados a partir de materiais reaproveitados na escola, tais 

como porta-revistas feitos a partir de embalagens de produtos de limpeza. Na aula do LIAU 

que acompanhei a qual a tarefa era pintar caixas de mantimentos (oriundas da merenda 

escolar) para serem utilizadas como organizadores na biblioteca. 

Também encontrei preocupação com a questão do lixo na escola Buva, que era 

composta por três prédios maiores, de andar térreo, onde ficavam salas de aula, administração, 

biblioteca, sala de professores, refeitório, cozinha e banheiros. Havia um prédio menor que se 

mantinha fechado. O pátio, entre os prédios, era aberto e possuía brinquedos e quadra de 

esportes. No entorno da escola havia algumas residências com horta, galinheiro e muitas 

árvores. Era possível observar galinhas andando no pátio da escola durante as aulas. Na parte 

da frente havia dois espaços com projetos de permacultura (sem plantio) e uma mandala de 

plantas medicinais com a respectiva indicação de uso. A diretora da escola comentou que uma 

das coisas que a incomodava era o lixo no pátio. Parecia, para ela, que havia sempre uma 

preocupação com o “grande” (como os problemas relacionados à camada de ozônio, por 

exemplo) e pouco se investia no que estava mais próximo, como no cuidado com os 

ambientes do pátio e da sala de aula. Também fez referência ao combate ao mosquito 
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transmissor dengue, como um problema ambiental que julgava estar mais relacionado com o 

município, visto o número de casos de pessoas doentes. 

Não muito longe dali, visitei a escola Capuchinha, que passou por uma reforma 

finalizada em fevereiro de 2015. Fui recebida pela equipe diretiva, que havia preparado uma 

série de atividades para que eu pudesse assistir. Naquele ano estava em andamento o projeto 

de leitura “Ler para ver. Lendo, conhecemos o mundo!”, construído coletivamente junto aos 

professores por iniciativa das gestoras. Dentre as leituras, muitas se voltavam para uma 

perspectiva de cuidado com o ambiente, como os livros “A poluição tem solução” e “Doce 

água doce”. O segundo livro era lido pela vice-diretora para os alunos do primeiro ano e 

mostrava imagens do campo, com muito espaço natural e sem lixo, e da cidade, poluída e 

cheia de lixo espalhado pelo chão. Em uma das visitas à escola acompanhei essa atividade, 

que foi seguida por uma conversa a respeito da disposição correta do lixo e do cuidado com o 

ambiente da sala de aula. Por fim, os alunos, a professora e uma funcionária realizaram a 

limpeza das mesas. 

Havia um grupo de alunas do nono ano que, de maneira voluntária, prepararam um 

trabalho sobre a importância da separação do lixo para apresentar para as turmas de alunos 

das séries iniciais. Confeccionaram uma maquete no intuito de mostrar que o lixo jogado nos 

corpos d’água causava poluição e contribuía com os alagamentos nos bairros. Reutilizaram 

rolos de papel higiênico para produzir lixeiras na maquete, pintadas em diferentes cores, de 

acordo com o material que deveria ser descartado nelas. O objetivo era ensinar como o lixo 

deveria ser disposto, de acordo com a classificação das lixeiras. Explicaram que, além da 

maquete, também apresentariam uma peça de teatro para as crianças e distribuiriam mudas de 

hortaliças para plantarem em casa. As estudantes consideraram que o trabalho era importante 

para conscientizar as pessoas de que, ao jogarem lixo no rio, poluiriam a própria água que 

bebiam, “fazendo mal para elas mesmas”. Perguntei se havia coleta seletiva de lixo onde 

moravam e responderam que não. 

Já nas turmas do terceiro ano, a proposta partiu da professora. O tema do trabalho era 

“escultura livre”, que deveria ser elaborada a partir de materiais recicláveis (que eram, na 

verdade, materiais reaproveitáveis) trazidos pelos estudantes. Um dos objetivos da atividade 

era o trabalho em grupo, ou seja, aprender a elaborar um projeto e executá-lo conjuntamente. 

Acompanhei a confecção das esculturas e a professora explicou que, nas próximas aulas, 

trabalhariam com a caracterização dos materiais utilizados, indicando o tempo de 

decomposição e os danos que causavam ao meio ambiente. 
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Além dessas atividades, havia o interesse da gestão em trabalhar com a questão do lixo 

no ano seguinte, convidando equipes especializadas que ofereciam, gratuitamente, atividades 

sobre reciclagem para escolas públicas. 

Ao mesmo tempo em que tais iniciativas se destacam no currículo ambiental das 

escolas, a própria gestão do lixo era um problema. Na escola Buva, segundo a vice-diretora, a 

comunidade era prejudicada pela carência de coleta (como também mencionado pelas 

estudantes da escola Capuchinha). Uma recorrência era a queima do lixo, pois só havia coleta 

uma vez por semana. 

 

COMO AS ESCOLAS LIDAM COM A QUESTÃO DO LIXO? 

 

Muitas das escolas visitadas usaram recurso do PDDE Escola Sustentável para a 

compra de coletores de resíduos, que são lixeiras especiais para a coleta seletiva (figura 1). Os 

coletores de resíduos estão presentes na lista de possibilidades para a utilização dos recursos 

do PDDE, no item “Aquisição de materiais diversos para adequações ou manutenção no 

espaço físico da escola” (BRASIL, 2014). No entanto, em mais de uma instituição houve o 

reaproveitamento de caixas para a disposição dos diferentes tipos de resíduos sólidos nas salas 

de aula. Um fato a ser reforçado, como mencionado anteriormente, é que em muitos locais a 

periodicidade da coleta seletiva não era suficiente para a quantidade de material separado. 

A figura 1 reúne imagens referentes a atividades pedagógicas descritas anteriormente e 

à gestão do lixo nas escolas visitadas. Um exemplo é o da escola Pincel-de-estudante, onde a 

professora promoveu o reaproveitamento de caixas e embalagens, que são reutilizadas pelos 

estudantes nos projetos de Educação Ambiental para servirem de porta-revistas, 

organizadores, entre outros. 
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Figura 1: Objetos elaborados a partir da reutilização de resíduos e coletores seletivos. Fonte: Imagens 

obtidas pela autora nas escolas visitadas entre março e outubro de 2015, em Porto Alegre e em Viamão. 

 

Em algumas escolas ouvi relatos de gestoras e professoras sobre a necessidade da 

conscientização dos alunos para que separassem adequadamente o lixo produzido, de acordo 

com a classificação das lixeiras: “É preciso fazer um trabalho forte de conscientização”. 

Com relação à problemática do lixo, além das questões de ordem operacional, como as 

exemplificadas nos relatos das professoras e das gestoras, há de se considerar o tipo de 

abordagem pedagógica utilizada. Muitas atividades escolares acabam por repetir uma 
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abordagem de Educação Ambiental prescritiva e moralista, na qual o lixo se encaixa 

perfeitamente: é preciso ensinar como separar o lixo, a forma “certa” e a forma “errada”, 

praticar os ensinamentos e avaliar se os alunos “aprenderam”. Nesse sentido, questiona-se tal 

aprendizagem: essa atitude aprendida na escola vai ser reproduzida fora de seus muros? Há 

possibilidade de “conscientizar” os estudantes, por meio de um discurso ecológico técnico? 

Reforça-se, assim, a necessidade da formalização dos conteúdos e do especialista - o 

professor, nesse caso - como mediador do processo. A escola deveria dar conta, por meio de 

seu dispositivo pedagógico (Bernstein, 1996), daquilo que deve ser ensinado/aprendido para a 

formação de sujeitos conscientes com relação às questões do lixo. 

A carência de lixeiras adequadas para a separação do lixo se soma, no enfrentamento 

do problema, à falta de coleta seletiva e à crença na utopia da reciclagem. O primeiro fator foi 

citado pelas gestoras de quase todas as escolas visitadas; o segundo foi identificado a partir do 

meu questionamento, na sequência, sobre a coleta do lixo no local; o terceiro é uma reflexão 

necessária. 

Enquanto as gestoras buscavam providenciar lixeiras adequadas e as professoras se 

preocupavam em ensinar como separar o lixo, tendo a elencar outra reflexão, mais voltada 

para a utopia da reciclagem. A crença na reciclagem como tecnologia mitigadora dos danos 

causados pela produção de resíduos sólidos e a norma de que o cidadão deve separar o lixo 

podem estar relacionadas a uma visão dicotômica e compartimentalizada do processo. 

Aprendemos na escola que temos a função de classificar os resíduos gerados em nossas 

residências para que outro (esperamos que o Estado) dê continuidade ao processo. No entanto, 

entre o cidadão separador de lixo e a reciclagem há um longo caminho, de complexidade que 

cresce com fatores como o trabalho e a situação social dos catadores, o valor comercial dos 

produtos reciclados, a poluição gerada na reciclagem, entre outros. Dessa forma, novamente 

as questões ambientais estão relacionadas aos problemas sociais, mas seguimos tratando-os 

em dimensões separadas: de um lado a natureza “prejudicada” pelo lixo humano, de outro a 

sociedade, incluindo os catadores, os recicladores domésticos e os cientistas produtores de 

tecnologias mitigadoras da poluição. 

A temática do lixo, principalmente no que tange a esperança pela via da reciclagem, 

encontrou um campo frutífero na escola. A normatividade prescrita nos currículos escolares 

oportuniza uma educação ambiental que pode ensinar as regras para um comportamento 

“ecologicamente correto”, independentemente se há reflexão sobre a complexidade do 

processo. De acordo com Layrargues (2011), a “Pedagogia dos 3Rs” (Reduzir, Reutilizar e 
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Reciclar), que tende a valoriza apenas um dos três “Rs” – reciclar, tem sido privilegiada nas 

escolas. Ainda que eu tenha observado um esforço no sentido de reutilizar os resíduos para 

outros fins, a coleta seletiva para a reciclagem ainda se configurava como a principal aposta 

para resolver o problema do lixo. 

Quando se pensa no lixo se vislumbra o resíduo existente e não a sua produção. Ainda 

é pouco abordado na escola o consumismo que gera uma quantidade insustentável de 

resíduos. Ha um quarto “R”, o “recusar” que dificilmente chega a fazer parte da agenda 

ecológica do debate do lixo nas escolas. Há mais investimento na prescrição de atitudes e 

mudança de comportamento – separar o lixo – e na reflexão sobre o consumo na sociedade 

moderna, visando o “recusar” e o “reduzir”. Para Layrargues (2011), o paradigma da 

reciclagem anuncia uma solução para a problemática do lixo inscrito na lógica da 

racionalidade econômica. Assim, o desafio é encarado de forma técnica, na busca de 

tecnologias como a reciclagem, que compensariam os prejuízos de uma cultura do 

consumismo e do desperdício, bem como aqueles ligados ao tipo de produção (obsolescência 

planejada, descartabilidade). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao buscar compreender a relação das escolas com as unidades de conservação, fui 

surpreendida com a problemática do lixo como um fator de maior importância, sendo esse 

tema um desafio para a ambientalização da escola. Tal reviravolta pode ser uma das 

possibilidades de abertura da investigação proporcionada pela abordagem etnográfica, pois o 

problema foi se constituindo no trabalho de campo, à despeito dos objetivos iniciais da 

pesquisa. 

Sendo o lixo um problema de ordem prática e cotidiana, é um tema que amplia a 

esfera de ação na escola, pois não se pode contar apenas com as atividades de educação 

ambiental para o enfrentamento da questão. Conforme observado, a administração das escolas 

precisou acionar recursos financeiros de políticas públicas para compra de coletores de 

resíduos e, ao mesmo tempo, lidar com a falta de coleta seletiva. Nesse sentido, ainda que o 

tratamento da questão do lixo tenha sido classificada pelas professoras e pelas gestoras como 

“educação ambiental”, outras ações são necessárias para o processo de ambientalização da 

escola. 
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Mesmo não havendo uma destinação efetiva para o lixo (como lixeiras adequadas, 

coleta seletiva periódica, locais para a reciclagem), a preocupação se voltava para ensinar a 

forma adequada de separação dos resíduos para a reciclagem. Essa educação ambiental se 

inscreve como norma de conduta para o bem da natureza, sem que se critique o modelo 

econômico vigente, que incentiva o consumismo, ou a hegemonia da ciência (enquanto 

produtora de tecnologias remediadoras) em detrimento da educação. Assim, nos deparamos 

com uma educação ambiental antropocêntrica, na qual o ser humano produz danos à natureza 

ao explorar seus recursos de forma indiscriminada e depois procura caminhos 

economicamente viáveis para mitigá-los, sem se preocupar com as causas e com os processos 

naturais como um todo. A escola segue na linha da transmissão de conhecimentos, ensinando 

uma ética exterior ao sujeito a partir de uma racionalidade técnica e não pelo reconhecimento 

do outro, em busca de uma atitude eticamente orientada. 

Se, de um lado, a ciência nos permite avanços na produção de tecnologias para 

explicar fenômenos antes desconhecidos, tratar doenças, fazer previsões ambientais, dentre 

outros, identificamos um aumento excessivo do consumo, gerando maiores impactos 

ambientais e sociais. De fato, a crença no progresso é um argumento poderoso, sendo difícil 

combater a exploração predatória da natureza. Como consequência do desenvolvimento e da 

produção de novas tecnologias, novos desafios éticos, sociais, econômicos e políticos se 

apresentam. Nesse sentido, faz-se necessário trazer para a escola elementos que possibilitem 

refletir sobre os problemas ambientais atuais em prol de uma formação humana de 

valorização de todas as formas de vida, em consonância com um ambiente que os engloba. 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

RESUMO: O Orçamento Participativo (OP) diz respeito a uma forma democrática de administração 

pública, na qual todo cidadão pode participar das decisões orçamentárias do município. Porém, nota-se 

nos dias atuais uma diminuição em termos de participação nos espaços coletivos de decisões, fato 

também observado no OP de São Lourenço do Sul.  Visando contribuir com este processo tão rico e 

importante, desenhamos a pesquisa em Educação Ambiental (EA) que está sendo desenvolvida no 

referido município, visando apontar as possibilidades de fomentar a participação social no contexto do 

OP, através da EA. Apresentamos neste trabalho, as reflexões e apontamentos referentes aos temas 

pertinentes à pesquisa, sendo estes, o Orçamento Participativo em São Lourenço do Sul, Participação e 

a Educação Ambiental.  

PALAVRAS CHAVES: Orçamento Participativo. Participação. Educação Ambiental. São Lourenço 

do Sul. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira experiência de Orçamento Participativo (OP) foi colocada em prática na 

cidade de Porto Alegre, em 1989, a partir da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder. 

O principal objetivo foi o de estimular a participação dos cidadãos acerca das políticas 

públicas em particular, e ampliar a participação dos trabalhadores sobre o poder político 

(VARGAS, 2007, p. 40). 

A partir desta experiência novos municípios foram adotando processos de OP, e 

atualmente mais de 1.700 governos em 40 países estão praticando o OP. No Brasil, segundo a 

Rede Brasileira de Orçamento Participativo, estima-se que 422 municípios implementaram o 

OP entre 1989 e 2013. 

No município de São Lourenço do Sul esta prática vem sendo desenvolvida desde 

2005, quando também chega à administração o Partido dos Trabalhadores (PT). Desde então, 
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a população local tem tido a oportunidade de discutir junto à administração prioridades para 

alocação e distribuição de recursos orçamentários nas regiões do município. 

No referido município o OP é estruturado através de Assembleias Regionais, 

Conselhos Regionais do OP (CROPs) e Conselho Municipal do Orçamento Público (COP). 

Para que um maior número de pessoas possa participar, a cidade é dividida em nove regiões 

sendo cinco regiões na zona urbana e quatro na zona rural do município. 

A ideia força do OP é a participação popular, porém observa-se um decréscimo em 

termos de participação, principalmente em espaços de decisões coletivas, como no caso do 

OP, embora o mesmo seja avaliado como espaço democrático de participação. Fato também 

observado no processo de OP do município de São Lourenço do Sul.  

Visando contribuir com este processo tão rico e importante para o município e seus 

cidadãos, delineou-se a pesquisa de mestrado em Educação Ambiental que objetiva apontar as 

possibilidades de fortalecimento, através da Educação Ambiental, da participação social no 

processo de OP no município de São Lourenço do Sul. 

A partir dos temas relevantes na pesquisa – Orçamento Participativo em São Lourenço 

do Sul; Participação e Educação Ambiental –, que foram construindo a base teórica inicial 

para a pesquisa, apresenta-se neste trabalho alguns apontamentos e considerações a respeito 

dos mesmos. 

 

1. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM SÃO LOURENÇO DO SUL 

 

A implementação do OP no município de São Lourenço do Sul a partir de 2005 traz 

para o município uma forma democrática e participativa de planejar investimentos e de 

melhor distribuição dos recursos entre as regiões do município, incluindo os cidadãos nestas 

decisões (GARCIA, 2012, p. 46). 

Como objetivos gerais OP de São Lourenço do Sul, traz: Estabelecer parcerias entre 

comunidade e a prefeitura; Informar permanentemente a comunidade sobre a realidade 

financeira do município e a execução do plano de investimentos e serviços; Organizar a 

comunidade para definir investimentos e serviços prestados pelo poder público municipal; 

Estimular a discussão e a informação sobre as políticas Públicas do município; e Fortalecer e 

estimular as organizações sociais do município. 

O OP no município é organizado através da participação e representação direta da 

comunidade. Para que se possibilite a participação do maior número de moradores, o 
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município é dividido em nove regiões sendo cinco (05) regiões compreendidas na zona urbana 

e quatro (04) na zona rural do município. Este é estruturado através de Assembleias Regionais 

Populares, do Conselho Regional do Orçamento Participativo (CROP) e do Conselho 

Municipal do Orçamento Público (COP).  

Pode participar das Assembleias Regionais Populares do OP, qualquer cidadão a partir 

dos dezesseis anos, porém, para candidatar-se a conselheiro regional a idade mínima é de 18 

anos. A escolha dos conselheiros regionais, se dá através de candidatura dos participantes nas 

Assembleias Regionais, sendo estes escolhidos através de voto. Nestas assembleias também 

são escolhidas as temáticas e temas, estes sugeridos pela administração, que servirão de base 

para os projetos a serem encaminhados ao Conselho Municipal do Orçamento Público (COP). 

Em São Lourenço do Sul todo orçamento referente a investimentos é direcionado pelo 

OP, ou seja, a partir das temáticas e temas que são escolhidos nas Assembleias Regionais e 

levadas através dos conselheiros regionais ao Conselho Municipal do Orçamento Público, se 

direcionam o planejamento de alocação e distribuição de recursos no município.  

Aos Conselhos Regionais do Orçamento Participativo (CROPs), através de seus 

coordenadores e secretários cabe:  

Organizar e informar a comunidade sobre as suas reivindicações e 

mobilizações dentro do processo do Orçamento Participativo; Acompanhar e 

fiscalizar os projetos serviços e obras indicados no plano de investimentos, 

desde a elaboração do projeto até sua conclusão; Organizar o levantamento 

das reivindicações da comunidade que compõe a região; Opinar sobre a 

atuação do conselho municipal do orçamento – COP Controlar e cobrar as 

faltas dos conselheiros; Estimular a participação da população da região no 

processo do Orçamento Participativo; Conhecer, respeitar e defender o 

regimento interno; Deliberar pela demanda nas temáticas definidas pelas 

assembleias populares. (REGIMENTO INTERNO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO, São Lourenço do Sul, 2015). 

Observa-se assim que os coordenadores regionais e secretários tornam-se atores 

centrais no OP de São Lourenço do Sul, para os quais a participação não se restringe apenas a 

negociar e reivindicar demandas da comunidade junto aos administradores, mas também cabe 

a estes  a tarefa que nos parece mais nobre, porém, a mais árdua, que é estimular a 

participação da população no processo do OP. 

Já o COP tem por finalidade propor, fiscalizar e deliberar sobre matérias referentes ao 

orçamento municipal, acompanhar, orientar e organizar as discussões com a comunidade e 

também de acompanhar e fiscalizar a elaboração do plano de investimentos. É formado por 



 

405 

 

um coordenador e um secretário de cada conselho regional do OP e três representantes da 

administração municipal. 

Além de ser um processo de aproximação entre a população e a administração local, é 

também um processo de direcionamento e alocação de recursos para o município. Do valor do 

orçamento municipal de 2011, que foi de R$ 80.917.729,00 (oitenta milhões, novecentos e 

dezessete mil, setecentos vinte e nove reais), o valor de 15.464.342,21 (quinze milhões, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), 

foi investido através do OP em obras de reformas e melhorias em escolas e postos de saúde, 

construção de quadras poliesportivas, iluminação pública, drenagem e construção de 

agroindústrias (GARCIA, 2012, p. 31). 

Como se observa, o processo de OP vem trazendo melhorias na qualidade de vida para 

os moradores de São Lourenço do Sul, mas também representa o acesso dos cidadãos nas 

decisões orçamentárias do município, ou seja, busca através de sua estrutura (Assembleias e 

Conselhos) a participação dos moradores em um espaço de decisão (o orçamento) 

considerado como um núcleo duro da administração pública. 

Para Wampler (2003, p. 85), a implementação do OP pelos governos municipais não é 

garantia de seu sucesso, pois é preciso que os mesmos dediquem esforços e recursos para sua 

realização, como também se torna indiscutível a participação dos cidadãos para que este 

possa operar como instrumento de democratização e cidadania. 

 

2. PARTICIPAÇÃO ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Temos observado atualmente em nossa sociedade, um decréscimo em termos de 

participação, principalmente em espaços de decisões coletivas, como no caso do OP, embora o 

mesmo seja avaliado como espaço democrático de participação. Fato também observado no 

processo de OP do município de São Lourenço do Sul.  

A participação no contexto político do Brasil emerge principalmente da pressão de 

movimentos sociais, que foram surgindo a partir no final da década de 70 e início da década 

de 80 (JACOBI, 1999, p. 31). O marco formal desse processo é a Constituição Federal de 

1988, que consagrou o princípio de participação da sociedade civil (DAGNINO, 2004, p. 95). 

Mesmo a participação sendo assegurada pela constituição e presente hoje nos diversos 

instrumentos legais, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, estes não garantem a 
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efetivação da mesma nem obriga os indivíduos a participarem (SILVEIRA e HESS, 2013, p. 

51) 

Porém Dallari (1984 apud SILVEIRA e HESS, 2013, p. 51), diz que todo indivíduo 

tem o dever de participar da vida social de seu país, estado ou de seu bairro, procurando 

exercer influência nas decisões de interesses coletivos nos diversos espaços de participação 

(reuniões, associações, conselhos). 

É preciso enfatizar que participação não é algo dado, mas um processo, e neste 

processo a prova de fogo da participação não é o quanto se toma parte, mas como se toma 

parte (BORDENAVE, 2013, p. 23), pois mesmo quando os indivíduos participam ativamente 

de determinados espaços existem diferenças de qualidade nesta participação. 

E quando nos remetemos à participação dentro do espaço da gestão pública, como o 

caso do OP, devemos lembrar que no Brasil esta participação se dará em meio a campo 

tensionado (LOUREIRO, 2010; LAYRARGUES, 2009) e marcado por assimetrias e 

desigualdades, bem como, marcado historicamente por políticas de cunho paternalista, 

assistencialista e autoritário (DEMO, 1988; LAYRARGUES, 2009; LOUREIRO, 2010, 

BORDENAVE, 2013). 

Neste sentido, concordamos com Jacobi (2002, p. 203), quando este coloca que é 

preciso que a sociedade esteja motivada e mobilizada para assumir o caráter propositivo e 

autônomo, no sentido de superar o modelo paternalista, onde abdica-se as reivindicações e 

transfere-se nossas responsabilidades às classes dominantes (CASTRO e Jr, 2005, p. 402). 

Para tanto, é necessário que os interlocutores coletivos (grupos comunitários, movimentos 

sociais e, na medida do possível, atores sociais desarticulados) estejam engajados em práticas 

participativas que tornem possível uma atuação ativa e representativa (JACOBI, 1999, p. 38). 

Bordenave (2013, p. 8) diz que mesmo sendo condição universal do ser humano, 

existem muitas circunstâncias que condicionam a participação (em grau, nível e qualidade). 

Estas circunstâncias vão desde qualidades pessoais dos indivíduos, natureza dos problemas, 

institucionalização dos grupos, estrutura social, conflitos inerentes a qualquer relação humana, 

e experiências anteriores. 

Demo (1988, p. 18), considera que “participação é conquista”, significando-a como 

um processo, onde sua essência é a autopromoção e existirá enquanto conquista processual. 

[...] Participação não pode ser entendida como dádiva, como concessão, 

como algo já preexistente. Não pode ser entendida como dádiva, porque 

seria produto de conquista, nem se realizaria o fenômeno fundamental da 

autopromoção; seria de todos os modos uma participação tutelada e vigente 

na medida de boas graças do doador, que delimita o espaço permitido. Não 
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pode ser entendida como concessão, porque não é fenômeno residual ou 

secundário da politica social, mas um dos seus eixos fundamentais; seria 

apenas um expediente para obnubilar o caráter de conquista, ou de esconder, 

no lado dos dominantes a necessidade de ceder. Não pode ser entendida 

como algo preexistente porque o espaço de participação não cai do céu por 

descuido, nem é o primeiro passo (DEMO, 1988, p.18). 

Assim, as dificuldades, repressões e a falta de espaços participativos não seriam 

desculpas para a não participação, mas ao contrário, seriam forças propulsoras à mesma. 

Porém, devemos manter atenção na insurgência de muitas propostas participativas, pois as 

mesmas poderiam acabar por camuflar novas e sutis repressões. Nestes termos, para se 

realizar a participação será necessário que se encare o poder de frente, pois a participação não 

é ausência ou eliminação do poder, mas outra forma de poder, onde a partir deste se abrirão 

espaços de participação (DEMO, 1988, p. 20). 

Diante do exposto percebe-se que a participação, mais do que necessidade do ser 

humano, é um processo de luta e conquista por direitos, e ao assumir diversas formas e 

intensidades a mesma não pode ser apresentada como algo único e preciso. No que diz 

respeito ao Orçamento Participativo, temos uma participação em nível macrossocial, ou seja, 

compreende a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou modificam 

a sociedade (BORDENAVE, 2013, p. 25). 

Assim, Bordenave e Demo (2013, 1988) trazem a participação como um processo e 

como tal a mesma pode buscar em ferramentas operativas, ou seja, certos processos através 

dos quais o grupo realiza sua ação transformadora sobre seu ambiente e sobre seus próprios 

membros (BORDENAVE, 2013, p. 63-64), o incremento para participação. 

E dentre as “ferramentas operativas”, quais sejam elas o conhecimento da realidade, 

organização; a comunicação; a educação para participação e a escolha dos instrumentos de 

ação, os dois autores citados acimas, destacam a Educação para participação, pois seria 

através desta que conseguiríamos a elevação e aumento na qualidade da participação.  

A qualidade da participação se eleva quando pessoas aprendem a conhecer 

sua realidade; a refletir; superar contradições reais ou aparentes, a identificar 

premissas subjacentes; a antecipar consequências; a entender novos 

significados das palavras; a distinguir efeitos de causas, observações de 

inferências a distinguir efeitos de causas. A qualidade da participação é 

aumentada quando as pessoas aprendem a manejar conflitos; clarificar 

sentimentos e comportamentos; tolerar divergências; respeitar opiniões; 

adiar gratificações. A qualidade é incrementada quando as pessoas aprendem 

a organizar e coordenar encontros, assembleias e mutirões; a formar 

comissões de trabalho; pesquisar problemas; elaborar relatórios; usar meios e 

técnicas de comunicação (BORDENAVE, 2013, p. 72-73). 
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Além disso, a aprendizagem da participação deve também ensinar a rejeitar, ou seja, 

que através desta aprendizagem o aprendiz fica sabendo como perceber as tentativas de 

manipulação, sintomas de dirigismo e de paternalismo; a superar improvisações, 

espontaneidade e demagogias e, principalmente, a distinguir se está sendo apenas consultado 

ou participando verdadeiramente. 

Demo (1988, p.52) coloca que a função insubstituível da educação é de ordem politica, 

como condição à participação, como incubadora da cidadania, como processo formativo. 

Enfatiza ainda que a educação que não leva à participação já seria deseducação. A perspectiva 

comunitária deve ser o cerne desta educação, pois este tipo de envolvimento produziria 

qualidade formativa, pois se inicia a partir da potencialidade e criatividade do educando e de 

sua vida. 

Fica evidente que o tipo de educação que possa fomentar esta aprendizagem não pode 

ser uma educação bancária, na qual a única margem de ação que se oferece aos educandos é a 

de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (FREIRE, 1987, p. 33). Ao contrário, 

precisa ser uma educação que transcenda o simples depósito de conhecimentos, uma educação 

que se dê pela prática constante e refletida da participação, pois a mesma não é um conteúdo a 

ser depositado, mas uma vivência coletiva e não individual (BORDENAVE, 2013, p. 73). 

 

3. PODE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO PARA A 

PARTICIPAÇÃO? 

 

Ao nos remetermos a documentos internacionais, considerados marcos balizadores de 

politicas, projetos pesquisas e ações de EA, como a Carta de Belgrado (1975) e as 

Recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi, (1977) veremos que a 

participação aparece como um dos objetivos da EA. Já no âmbito nacional cabe destacar 

também, que o incentivo à participação aparece como objetivo no Art. 5º, da Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA): 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 

a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania; (BRASIL, 1999). 

Considerando também o que diz o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), o qual tem como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental na 

construção de um país de todos e, dentre as suas diretrizes, a sustentabilidade socioambiental, 



 

409 

 

a democracia e a participação social. Do mesmo documento destacamos ainda os seguintes 

objetivos: 

G) Promover processos de educação ambiental voltados para valores 

humanistas, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que 

contribuam para a participação cidadã na construção de sociedades 

sustentáveis; 

H) Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, 

formal e não-formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da 

sociedade (PRONEA, 2004). 

Feitas estas considerações, percebemos a EA – com vistas à participação – num 

contexto mais amplo, o da cidadania, (JACOBI, 2003, p. 197). Assim, a mesma se 

configuraria como um elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos, pois a 

aceita o desafio de fortalecimento da cidadania como um todo, concretizando na possibilidade 

de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres e se converter em um ator corresponsável 

em defesa da qualidade de vida. 

Reigota (2009, p. 13) orienta para que se entenda a EA também como uma educação 

política, pois a mesma está comprometida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da 

autonomia e da intervenção direta dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções 

alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o bem comum. 

Loureiro e Layrargues, (2012) enfatizam que a EA é elemento de transformação social 

que se inspira no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos e na superação da 

dominação e não somente um instrumento de mudança cultural ou comportamental, neste 

sentido acrescenta que a EA não deve se voltar somente para a dimensão ecológica, mas, que 

deve assumir também a questão social. 

A EA ao abordar os aspectos sociais, políticos econômicos e éticos torna-se 

catalisadora de uma educação para participação, onde os cidadãos não só adquiram 

conhecimentos que os possibilitem uma participação qualificada, mas, igualmente suscite a 

vontade de participar dos diversos espaços decisórios, das quais as decisões afetam 

diretamente o seu cotidiano e seu futuro, como o caso do Orçamento Participativo. 

 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

 

Como se pode constatar, ao colocar o adjetivo participativo em sua construção, o 

orçamento municipal deixa de ser matéria só de técnicos e administradores, e passa a ser 
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responsabilidade também dos cidadãos, que devem ter uma participação real, colaborando e 

influenciando em todas as fases do OP e não apenas integrar-se às mesmas.  

Porém, sabemos que a participação não é algo fácil e nem singular, mas que através de 

algumas ferramentas pode ser suscitada, incrementada e aumentada, e aí a Educação ganha 

destaque. Cabe salientar que a mesma deve vir acompanhada de outras ferramentas como o 

conhecimento da realidade, organização e canais informativos e processos de mobilização. 

Destacamos também que o OP carrega para além da dimensão participativa a 

dimensão educativa um lugar de aprender e ensinar (STRECK, 2003, p.113), pois, por trás de 

um processo de decisão orçamentária, é um meio de despertar e aprender cidadania. Não 

obstante, o OP é produto de um longo processo de luta pela participação popular.  

Entretanto, no município de São Lourenço do Sul notou-se uma diminuição em 

número e qualidade de participação neste espaço, o que nos desafiou a pensar possibilidades 

de fomentar a participação através da Educação Ambiental. E percebemos, pelo exposto 

acima que a mesma pode e deve contribuir na formação de cidadãos responsáveis 

individualmente e coletivamente e, por conseguinte, os levar a participar em prol de objetivos 

comuns à sua comunidade. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados do processo de diagnóstico de 

ambientalização e sustentabilidade aplicados em uma Universidade Comunitária do Estado de 

Santa Catarina. Para tanto, são apresentados dois diagnósticos: o primeiro, resultante do Projeto 

“Ambientalização e Sustentabilidade nas Universidades: Subsídios e Compromissos com Boas 

Práticas Ambientais” (2012 a 2015), e o segundo, do Projeto internacional da Rede RISU 

denominado – “Definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad 

en Universidades Latinoamericanas” (2013 a 2014). Para o presente estudo, foi empregado o 

método da pesquisa bibliográfica. Os resultados dos diagnósticos apontaram a existência de um 

processo de ambientalização na universidade, com vistas a atingir as demais dimensões ainda 

não contempladas e ressaltando que a universidade destaca-se, principalmente, nos indicadores 

de ambientalização relacionados à sensibilização e à participação. 
PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização. Sustentabilidade. Instituição Comunitária de Ensino 

Superior. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ultimamente, o recente modo de vida de nossa sociedade de consumo coloca em 

evidência a necessidade de se falar mais e mais em Educação Ambiental (EA), 

principalmente nos ambientes educacionais. Essa necessidade deve-se ao aumento 

constante de desastres ambientais que atingem as populações humanas, os quais se têm 

evidenciado em função dos efeitos da mudança climática, dentre outros fatores causados 

pela ação humana no planeta.  

Nesse cenário, cresce a importância das discussões no campo ambiental, 

especialmente com a EA, como uma dimensão da Educação geral, colocada em 

evidência em 2012, pela Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho Nacional 
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de Educação, a qual criou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental (DCNEA). Nela, a EA é conceituada nos Artigos 2, 3 e 4, respectivamente: 

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. 
Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade 

cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e 

com a natureza.  
(BRASIL, 2012, p. 2). 

Ao tratar da EA como uma dimensão da Educação, que visa o desenvolvimento 

do caráter individual e a construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

sociais, para a formação da cidadania, as DCNEA apresentam-na como um mecanismo 

de formação transdisciplinar, ou seja, um processo que acontece ao longo da formação 

do educando, de maneira integrada e interdisciplinar ou ainda, no caso dos cursos, 

programas e projetos de graduação, pós-graduação e de extensão, como um componente 

curricular específico (BRASIL, 2012). 

As DCNEA também reafirmam, em seu Art. 7°, o que já determinava a Lei nº 

9.795, de 1999, acerca da obrigatoriedade de a Educação Ambiental estar presente em 

todos os níveis e modalidades da Educação Básica e da Educação Superior (BRASIL, 

2012), devendo, ainda, as instituições de Educação Superior, conforme o Art. 10°, 

promoverem sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas a partir 

dos princípios e objetivos da Educação Ambiental (BRASIL, 2012). 

Não obstante, a Lei 13.005/2014 definiu, no Plano Nacional de Educação 

(PNE), em vigência de 2014 a 2024, o compromisso de promover o princípio da 

sustentabilidade socioambiental, embora não determine em qual nível ou modalidade de 

ensino isso deva ocorrer, pressupondo-se, assim, que seja aplicável também ao ensino 

superior. Além disso, no PNE, encontramos uma de suas diretrizes, no Art. 2°, inciso 

décimo, que trata da “[...] promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. (BRASIL, 2014, grifo nosso).  

Desse modo, o PNE visa à inserção da educação ambiental no ambiente 

educacional. Ao encontro do PNE também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – LDB (Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), ao tratar da Educação Superior 

no capítulo IV, explana em seu Art. 43, que esta tem por finalidade, entre outras coisas: 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
[...] (BRASIL, 1996). 

Esse cenário que trata das políticas educacionais revela o interesse de não 

somente formar mais sujeitos em nível superior, mas sim, demonstram a importância de 

que estes estejam cientes dos problemas socioambientais em nível nacional e regional, 

com a expectativa de também terem uma participação maior no desenvolvimento da 

sociedade. Tendo em vista a questão socioambiental e a sustentabilidade, pode-se 

perceber a importância do que foi tratado anteriormente, pois como consta na 

Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 215, o meio ambiente é um bem comum, 

universal, sendo seu cuidado e sua preservação uma tarefa de todos.  

Ao encontro disto, as Instituições de Educação Superior (IES), como principais 

agentes no processo de construção do conhecimento, adquirem um importante papel na 

formação profissional cidadã e crítica. Desse modo, os cursos de formação profissional 

podem estar mais abertos para as discussões relacionadas às questões socioambientais e 

de sustentabilidade.  

Nesse cenário, surge a questão de como inserir, na formação profissional 

oferecida na Educação Superior - da forma como definem a Lei, as políticas 

educacionais e as do campo ambiental – os conteúdos, as habilidades e os valores 

relacionados à sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental: se por mecanismos 

disciplinares ou interdisciplinares, ou por disciplina específica que trate do tema, por 

projetos integradores ou pela inserção transversal nos Projetos pedagógicos dos cursos, 

além de outras formas. Conforme Guerra et al. (2015b, p. 83), trabalhar a Educação 

Ambiental na Educação Superior: 

[...] é relevante na formação de futuros (as) profissionais, cuja atuação 

profissional terá efeito direto ou indireto sobre a qualidade de vida e 

do ambiente natural em que estão inseridos, seja em âmbito local, 

regional e global. Nesse sentido, educar em/para a sustentabilidade 

implica um esforço com foco no discernimento de modelos 

interpretativos em relação às questões políticas, econômicas, sociais e 

ambientais e, por outro, incentivar na formação profissional na 

Educação Superior, experiências inovadoras e práticas em 

sustentabilidade como possibilidades e alternativas para o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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enfrentamento daquilo que conhecemos como os discursos da crise 

ambiental. 

Atualmente, como se verificou nos diagnósticos revisados, a intensificação do 

compromisso da Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES)214 investigada, 

para com a ambientalização e a sustentabilidade, pode ser verificada nos estudos e 

trabalhos desenvolvidos na instituição (GUERRA, 2013); (GUERRA et al., 2015a; 

2015b; 2015c), e em parceria, por meio de redes, com outras universidades nacionais 

(RUSCHEINSKY et al., 2014), ibero e latino-americanas (SAENZ, 2015). Assim, o 

presente estudo se desenvolve no âmbito de uma ICES, em função da ligação acadêmica 

dos autores com essa instituição, na qual um deles desenvolve sua pesquisa de 

mestrado.  

Face ao exposto, origina-se a seguinte questão: Qual o panorama dos 

diagnósticos de ambientalização e sustentabilidade de uma ICES? Para tanto, indica-se 

como objetivo deste artigo, apresentar os resultados preliminares dos diagnósticos do 

processo de ambientalização e sustentabilidade aplicados na instituição. Vale salientar, 

que este trabalho trata de uma revisão dos diagnósticos de ambientalização e 

sustentabilidade, realizados até o presente momento na ICES. 

Como método, foi empregada a pesquisa bibliográfica, a qual, de acordo com 

Gil (1989, p. 71), “[...] é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. A utilização dessa metodologia é 

vantajosa, pois se tem em vista apenas a apresentação de certos dados de pesquisas já 

desenvolvidas. 

Na sequência do artigo, conceitua-se o que é ambientalização curricular na 

educação superior e como ocorre esse processo. Ainda, apresentam-se os diagnósticos 

de ambientalização e sustentabilidade, aplicados na instituição (contextualização, 

objetivos, metodologia e resultados).  Concluindo o artigo, expõem-se as considerações 

frente aos dados apresentados, e se retomam os objetivos deste estudo.  

 

AMBIENTALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

                                                           
214  A princípio, as Universidades Comunitárias, de modo geral, são produto da vontade dos 

cidadãos de diferentes comunidades que não possuíam a oferta de cursos de formação superior, os quais 

se unificam nesta vontade para alcançá-la. De acordo com a Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, 

que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de 

Educação Superior – ICES, estas instituições podem ser compreendidas, como instituições educação 

superior que não têm finalidades lucrativas, e reinvestem os rendimentos nelas próprias e em suas 

atividades educacionais. (BRASIL, LEI nº 12.881, 2013). 



 

416 

 

 

Inicialmente, evoca-se a dúvida acerca do que é ambientalização curricular. Ela 

pode ser compreendida como um processo pelo qual uma instituição de ensino, neste 

caso a universidade, procura desenvolver e/ou estabelecer uma melhor relação com o 

ambiente natural e construído, agindo com maior equidade e ética no trato de assuntos 

principalmente de justiça socioambiental (GONZÁLES MUÑOZ, 1996). Contudo, para 

que o processo de ambientalização ocorra, são necessárias muitas transformações, 

dentre as quais, Gonzáles Muñoz, indica: 

Inovações conceituais, metodológicas e atitudinais, mas também 

estruturais e organizacionais, que permitam um enfoque 

interdisciplinar no currículo, que facilite um planejamento global de 

objetivos e conteúdos, que se aproxime da compreensão da 

complexidade e da visão planetária [...] que facilitem a 

descentralização e a flexibilidade do currículo necessárias para 

adaptar-se ao entorno e dar respostas as suas inquietudes (1996, p. 37). 

Nesse sentido, Guerra et al. (2015a) relatam que as universidades têm um 

importante papel para com a responsabilidade socioambiental. Com isto, a EA adquire 

uma função transformadora e, por conseguinte emancipatória. Desse modo, ao se 

considerar o importante papel da Educação Superior, neste caso, de uma universidade 

comunitária, na construção e na produção de conhecimento e sua função social, 

percebe-se a necessidade de observar a inserção da dimensão ambiental em seus 

diferentes campos de atuação: o ensino, a pesquisa, a extensão, e a gestão, conforme 

apontam Guerra e Figueiredo (2014). 

DIAGNÓSTICOS DE AMBIENTALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE UMA 

ICES 

A instituição em análise vem se comprometendo, desde o ano de 2010, com o 

processo de ambientalização. Dessa maneira, neste estudo, serão apresentados os dois 

principais diagnósticos de ambientalização e sustentabilidade realizados em sequência, 

o primeiro, uma pesquisa financiada pelo CNPq215 e desenvolvida entre os anos de 

2012 e 2015, e o segundo, do Projeto RISU216, ocorrida entre 2013 e 2014. 

 

                                                           
215  O Projeto “Ambientalização e sustentabilidade nas universidades: subsídios e compromissos 

com boas práticas socioambientais” será aqui tratado como Projeto CNPq, em função do financiamento 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
216  O Projeto de “Definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad 

en Universidades Latioamericanas” será aqui tratado como Projeto RISU, uma vez que foi a abreviatura 

utilizada pelas 60 IES participantes do projeto da Red de indicadores de Sostenibilidad Universitária – 

RISU. 
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AMBIENTALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NAS UNIVERSIDADES: 

SUBSÍDIOS E COMPROMISSOS COM BOAS PRÁTICAS 

SOCIOAMBIENTAIS (2012-2015)
217 

 

O Projeto CNPq foi desenvolvido por pesquisadores de três universidades 

comunitárias: a Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, a Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos - UNISINOS, o Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE e a Escola 

de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo - USP.  

O objetivo geral que norteou o projeto foi “Gerar subsídios para a elaboração de 

políticas de ambientalização curricular e sustentabilidade em Instituições de Ensino 

Superior (IES)”, o qual se pautou pelos seguintes objetivos específicos: integrar 

pesquisadores comprometidos com a temática socioambiental; elaborar um diagnóstico 

dos documentos curriculares dos cursos de graduação; identificar abordagens e 

metodologias, relacionadas com as diferentes dimensões da sustentabilidade nas 

universidades; definir critérios, indicadores, estratégias e ações aplicáveis às IES, no 

âmbito dos projetos de sustentabilidade na pesquisa, no ensino, e na gestão dos campi 

universitários e fortalecer a parceria entre as IES. 

A pesquisa, de abordagem metodológica do tipo quanti-qualitativo, foi 

distribuída em quatro etapas assim organizadas: 1ª) Definição e busca por palavras-

chave nos planos de ensino das IES; 2ª) Verificação da existência nos planos de ensino 

dos 10 indicadores de ambientalização curricular do modelo da Red de 

Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores – Rede ACES218 (JUNYENT; 

GELI; ARBAT, 2003); 3ª) Aplicação e análise de dois questionários on-line com 

professores e coordenadores de Cursos; e 4ª) Entrevista reflexiva com professores e 

coordenadores de Cursos (GUERRA et al., 2015b). 

Como resultados da primeira etapa, observou-se que, dos 1037 planos de ensino 

das disciplinas dos diferentes cursos de graduação analisados, de dois campi da 

instituição, apenas 101 apresentavam indícios de ambientalização. De acordo com 

                                                           
217

  Neste artigo são apresentados apenas os dados referentes à parte da análise documental da pesquisa – 

1ª e 2ª etapas –, e não serão tratados os resultados das entrevistas realizadas com os coordenadores dos 

cursos – 3ª e 4ª etapas. 

218  São eles: 1. Compromisso para a transformação das relações sociedade-natureza; 2. 

Complexidade; 3. Ordem disciplinar (flexibilidade e permeabilidade); 4. Contextualização local – global, 

local e global; 5. Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 6. Consideração aos aspectos 

cognitivos e afetivos das pessoas; 7. Coerência e reconstrução entre teoria e prática; 8. Orientação de 

cenários alternativos; 9. Adequação metodológica; e 10. Espaços de reflexão e participação democrática. 

(JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 22, tradução nossa). 
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Guerra et al. (2015b), os dados do diagnóstico apontam, ainda, que os indícios de 

ambientalização correspondem a 9,74% do total de disciplinas oferecidas nos cursos dos 

dois campi. Essas disciplinas correspondem a 27 cursos. 

Já, na segunda etapa da pesquisa, dos 1037 planos de ensino, representando 27 

cursos de graduação, somente 51 planos de 18 cursos indicaram a presença de três ou 

mais indicadores de ambientalização219. De acordo com a Tabela de Áreas do 

Conhecimento do CNPq, foram localizados indícios de ambientalização nos cursos 

pertencentes às seguintes áreas: Área das Engenharias, 34; Ciências Sociais e Aplicadas, 

19; Ciências da Saúde, 15; Ciências Exatas e da Terra, 12, sendo encontrados, nas 

demais áreas do conhecimento, apenas10 indícios. (GUERRA et al., 2015b). 

Observou-se um impacto marcante nos resultados do projeto: a parceria 

estabelecida com outros pesquisadores de redes de pesquisa nacionais, na releitura do 

projeto pioneiro da Rede ACES sobre a ambientalização curricular dos cursos, e 

parceria com instituições internacionais que formam a Alianza de Redes 

Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente - ARIUSA220 

e da GUPES221 Latinoamericana. 

 

DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 

SUSTENTABILIDADE NAS UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS (2013-

2014) 

 

Para contextualizar, sucintamente, o processo de criação da Red de Indicadores 

de evaluación de la sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas - RISU 

(RISU), é importante apresentar dois momentos marcantes. O primeiro ocorreu em 

2012, durante a segunda Jornada Iberoamericana de ARIUSA, realizada na 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), na qual nasceu à a decisão de se criar uma 

Rede de Indicadores de Sustentabilidade nas universidades - RISU (SÁENZ, 2015). O 

segundo, no ano de 2013, no Primer Foro Latinoamericano de Universidades y 

Sostenibilidad, em Viña del Mar (Chile), no qual se reuniram 170 pessoas, dentre 

pesquisadores, professores, e estudantes de 14 países da América Latina e do Caribe. 

                                                           
219 Em função da metodologia adotada, foram selecionados planos de ensino nos quais se identificaram, 

no mínimo, 3 dos 10 indicadores sugeridos pelos pesquisadores da Rede de Ambientalização Curricular 

no Ensino Superior - ACES. 
220 Ver objetivos e ações da ARIUSA em - www.ariusa.net. 
221 Parceria Global de Universidades sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES). 
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Nesse encontro, foi iniciado o projeto RISU, sendo discutidos os indicadores que lhe 

seriam aplicados (BENAYAS et al., 2014). 

O referido projeto foi financiado pelo Centro de Estudios de América Latina de 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e pelo Banco Santander da Espanha. O 

projeto RISU, pretendeu definir os indicadores para a avaliação do compromisso das 

universidades da América Latina para com as políticas de sustentabilidade. Seus 

principais objetivos, conforme Benayas222 et al. (2014, p. 15, tradução nossa) foram: 

 Fortalecer o trabalho conjunto e as ações em rede que vem 

desenvolvendo nas universidades da região preocupadas com a 

sustentabilidade e a responsabilidade social. 
 Definir um quadro de análise para a avaliação das universidades 

latino-americanas. 
 Formar responsáveis universitários na aplicação de sistemas de 

indicadores para avaliar os compromissos com a sustentabilidade de 

suas universidades. 
 Refletir sobre as deficiências e pontos fortes da aplicação de 

sistemas de indicadores nas universidades latino-americanas, 

concebido dentro de processos internos de autoavaliação. 
 Fortalecer a sustentabilidade e a responsabilidade social nas 

universidades latino-americanas por meio de uma proposta de 

estratégia regional de ações de melhoria. 
 Como processo metodológico, foi identificado e tomado como referência o 

projeto “Evaluación de las Políticas Universitarias de Sostenibilidad de las 

Universidades Españolas”, o qual apresentava um total de 175 indicadores (BENAYAS 

et al., 2014), os quais foram adaptados às experiências realizadas na América Latina 

para aproximação das características das universidades da região, a partir da interação 

dos coordenadores de cada um dos 10 países participantes. 

 Nesse caminho metodológico, chegaram a um instrumento de avaliação com 114 

indicadores distribuídos em 11 dimensões, a seguir elencadas: política de 

sustentabilidade; sensibilização e participação da comunidade universitária; 

responsabilidade socioambiental; docência; pesquisa e transferência de tecnologia; 

urbanismo e biodiversidade; energia; água; mobilidade; resíduos; e contratação 

responsável (BENAYAS et al., 2014). 

Logo que identificados os 114 indicadores, foi estruturado um questionário com 

questões de respostas afirmativas ou negativas, contendo ainda, algumas com respostas 

intermediárias. Em seguida, o instrumento foi aplicado via on-line durante um período 

de cinco meses, no ano de 2014, em 65 universidades dos 10 países participantes 

                                                           
222  O Resumo Executivo do Proyecto RISU foi publicado e está disponível para acesso no 

site da ARIUSA - http://ariusa.net/es/publicaciones/ 
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(Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Peru, República 

Dominicana e Venezuela), dentre os quais, representaram a maior parte da amostra da 

pesquisa foram o México com 15 universidades; o Brasil com 13 e o Chile com 10 

universidades. 

Os resultados do projeto RISU representam um avanço importante no 

conhecimento que se tinha sobre a etapa mais recente do processo de incorporação das 

questões ambientais nas universidades da América Latina e do Caribe. O diagnóstico 

realizado representou o estado da arte atual de cada universidade e o compromisso das 

universidades latino-americanas participantes com a sustentabilidade e a 

responsabilidade socioambiental (BENAYAS et al., 2014). 

É importante destacar, ainda, que uma das questões do diagnóstico do Projeto 

RISU, que finalizava cada dimensão, solicitava das universidades participantes, a 

concordância ou não de assumirem o compromisso institucional de tentar desenvolver, 

em um prazo de 3 a 5 anos, as ações necessárias para cumprir com os indicadores que 

não foram satisfatórios no levantamento realizado. Benayas (op. cit, 2014) destaca que 

esse compromisso foi assumido por todas as 65 universidades que participaram do 

estudo. 

 Retomando os resultados do projeto RISU na ICES pesquisada, percebem-se 

avanços na dimensão da política de sustentabilidade, a qual foi se desenhando após a 

análise dos indicadores pelo grupo de pesquisadores e gestores que responderam ao 

questionário do Projeto. Para eles, a universidade poderia progredir nos seguintes 

aspectos, destacados por Guerra et al. (2015c, p. 175-176):  

[...] integração no Plano Estratégico ou de Desenvolvimento 

Institucional da universidade; a organização da ação ambiental e/ou 

pela sustentabilidade; no projeto e na execução da política com o 

acompanhamento e a participação de docentes, alunos e 

administradores; estabelecimento de um plano de ação das atividades; 

melhorias das estratégias de comunicação com a comunidade 

universitária e os agentes externos; desenvolver um sistema para 

avaliar e monitorar o impacto ambiental gerado pela universidade; 

inclusão de indicadores de acompanhamento/monitoramento 

relacionados com o impacto ambiental em projetos para obter 

financiamento; o estudo de impacto ambiental de suas atividades e 

aspectos como o das contratações responsáveis, dentre outros. 

Contudo, observou-se que apesar de existir, desde os anos de 2000, uma política 

de gerenciamento de resíduos na instituição, a mesma estava direcionada à conservação 

de água e energia e não apresenta, ainda, um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Tal 
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questão foi levada em consideração na dimensão da gestão ambiental e, 

consequentemente, nos indicadores de biodiversidade, energia, água, mobilidade, 

resíduos, compras verdes, urbanismo e impacto ambiental das instalações universitárias 

(GUERRA et al., 2015c). 

Já nas outras dimensões analisadas, destacaram-se principalmente, os 

indicadores da RISU que se referem à “sensibilização e à participação”, tendo em vista, 

principalmente: 

[...] os aspectos da formação de comissões ou grupos de trabalho com 

participação dos diversos segmentos da comunidade universitária; na 

implementação de ações efetivas relacionadas à sustentabilidade; no 

oferecimento de bolsas para alunos que se dedicam a atividades de 
pesquisa e extensão. (op. cit, p. 177). 

 Tais resultados representam o panorama de que, no período entre 2012 a 

2015, houve evolução e empenho da comunidade universitária da instituição para com 

os processos de ambientalização e sustentabilidade e o estabelecimento de uma cultura 

ambiental na universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se apresentar, no decorrer do estudo, os dois principais diagnósticos de 

ambientalização e sustentabilidade aplicados em uma ICES, os quais, de acordo com o 

exposto, ocorreram concomitantemente. 

Os resultados de ambos apontaram que existe em andamento, na universidade, 

um processo de ambientalização com vistas a atingir as demais dimensões ainda não 

contempladas. Contudo, como expõem Guerra et al. (2015b, p. 99):  

Essa evolução crescente do processo, mas não de forma linear, 

demonstra que precisamos ainda promover maiores espaços para o 

diálogo e a reflexão sobre a temática da ambientalização na 

universidade, para então caminharmos num processo contínuo e 
dinâmico.  

 Como a proposta deste estudo tece como foco a análise documental, cabe 

afirmar que existe uma preocupação do corpo docente e dos coordenadores de cursos, 

para com o processo de ambientalização e, consequentemente, para a inserção da 

sustentabilidade e da educação ambiental nas aulas e práticas sociais no âmbito dos 

cursos. (GUERRA et al., 2015b). 

Em ambos os diagnósticos se observaram, também, avanços significativos na 

dimensão da gestão ambiental de serviços ambientais, como a diminuição do uso de 
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fotocópias, a diminuição de gastos com água e energia, o estabelecimento de uma 

política de acessibilidade e a criação da uma comissão para a elaboração da Política de 

Responsabilidade Socioambiental da Universidade, a qual foi aprovada pelo Conselho 

Universitário em 2016. 

No entanto, a existência de uma série de obstáculos demonstra a necessidade de 

avanços em outras dimensões do processo, que se encontra em diferentes estágios no 

que diz respeito às dimensões da docência, extensão e pesquisa. Por isso, conforme foi 

observado, o processo de ambientalização não pode ocorrer apenas em uma ou outra 

frente de atuação das universidades, mas sim, em suas diferentes instâncias de ensino, 

pesquisa, extensão, gestão ambiental e administração. 

Finalizando este estudo, observou-se que os processos de diagnóstico e análise 

da ambientalização aqui apresentados, incitaram um movimento de ambientalização não 

só na ICES estudada, mas também em outras Instituições do país, de outros países 

latino-americanos e do Caribe. Em ambos os projetos, as IES envolvidas obtiveram 

resultados expressivos no andamento do processo de ambientalização, sendo que, com o 

encontro e a parceria dos pesquisadores também houve maior socialização e visibilidade 

para as ações realizadas. 

Desta forma, levando-se em consideração o desenvolvimento de um novo 

projeto sobre o tema, agora em parceria com sete instituições comunitárias e uma 

pública do Estado de Santa Catarina, observa-se que essa nova etapa permitirá uma 

avaliação mais aprofundada e poderá revelar os contrastes entre os dados desses 

diagnósticos de ambientalização. Com isso, se poderá observar e avaliar esse processo 

realizado na instituição, e saber se a mesma consegue atender aos indicadores 

melhorando seus índices. Também se espera que este trabalho possa instigar a 

curiosidade e desafiar pesquisadores e gestores de outras IES com relação à temática da 

ambientalização curricular e sustentabilidade. 
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RESUMO: O trabalho tem origem em pesquisa que teve como objetivo investigar o impacto da 

criação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe para a comunidade de pescadores 

tradicionais/artesanais da Lagoa do Peixe, bem como, compreender, a partir da Educação Ambiental 

emancipatória, alguns aspectos do movimento de resistência desses pescadores no processo de 

implementação do aludido parque. Foram analisados os conflitos existentes entre a atividade pesqueira 

e o órgão gestor do Parque, levando em consideração aspectos históricos que envolvem esse conflito, a 

partir da metodologia de História Oral, tendo como principal resultado a compreensão da importância 

dos pescadores tradicionais/artesanais como sujeitos históricos e promotores de uma EA 

emancipatória.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental emancipatória. Pescadores tradicionais. Parque Nacional 

da Lagoa do Peixe. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A EA é entendida como processo permanente de educação que afirma valores e ações, 

os quais contribuem para a transformação social e ambiental, e que estimula a formação de 

sociedades participativas e solidárias (CAPORLINGUA, 2012). Desse modo, a EA 

emancipatória preconiza a autonomia e a formação dos sujeitos históricos para a conquista da 

participação, como cidadãos de direitos, nos espaços de decisão e de proposição de políticas 

públicas.  

Assim, o artigo apresentado tem origem em pesquisa realizada no Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe (PNLP) com pescadores tradicionais/ artesanais
225

 que exercem sua atividade 
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Pescadores artesanais são aqueles que exercem a atividade pesqueira em regime individual ou de 

economia familiar, com pequenas embarcações ou sem embarcações, tendo por característica a pesca de pequena 

escala (MPA, 2014). Os pescadores tradicionais podem ser definidos, grosso modo, como uma identidade social 

do grupo, a partir de um saber tradicional, onde se evidencia não apenas suas condições de existências, mas uma 
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nessa Unidade de Conservação Permanente. O trabalho teve como objetivo investigar o 

impacto da criação do PNLP para a comunidade de pescadores tradicionais/artesanais da 

Lagoa do Peixe, bem como, compreender, a partir da Educação Ambiental (EA) 

emancipatória, alguns aspectos do movimento de resistência desses pescadores no processo de 

implementação do parque. 

Na pesquisa realizada, foram analisados os conflitos existentes entre a atividade 

pesqueira e o órgão gestor do Parque, considerando aspectos históricos que envolvem esse 

conflito. Utilizou-se como principal metodologia a História Oral, assim, a partir dos 

procedimentos pertinentes foram realizadas buscas a documentos, teses, dissertações e artigos, 

compondo a revisão bibliográfica, de forma a estabelecer um estado da arte sobre o conflito 

socioambiental na região da Lagoa do Peixe.  

Portanto, este artigo é parte de um resultado maior, do exercício de contar a história de 

um local, onde sua historicidade estava até certo ponto negligenciada. Para tanto, 

inicialmente, é exposto sobre o PNLP e como tal unidade de conservação causou impacto aos 

pescadores tradicionais/artesanais para depois compreender a origem e as consequências do 

conflito instaurado a luz da EA emancipatória. 

 

O PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE E OS PESCADORES 

TRADICIONAIS/ARTESANAIS 

 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) foi criado em 06 de novembro de 1986, 

pelo Decreto nº 93.546, e está localizado no litoral do Rio Grande do Sul, entre os municípios 

de Tavares e Mostardas (Figuras 1 e 2). Os municípios de Mostardas e de Tavares têm, 

respectivamente, 30% e 80% de seus territórios ocupados pelo Parque. Localizado na faixa de 

terra existente entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, sua área total é de 334 km² e 

suas coordenadas geográficas são 31º10’S e 51º00’W (PLANO DE MANEJO, 1999). 

                                                                                                                                                                                     
forma de reprodução social (Rosa, 2013). Portanto, os pescadores autorizados a pescar na Lagoa do Peixe são 

tanto artesanais, quanto tradicionais. 
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Figura 7: - Parque Nacional da Lagoa do Peixe 

Fonte: site do Projeto Eckociclo
226

 

 

O órgão gestor atual do PNLP é o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental federal com atribuição de gerir parte da política 

ambiental, criado pela lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. Anteriormente, a gestão era de 

responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), órgão que implementou o Parque, sucessor do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), que o instituiu. O Plano de Manejo do Parque é datado de 

1999 e foi criado em parceria entre IBAMA, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 

Núcleo de Estudos e Monitoramento Ambiental (NEMA) e Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), com financiamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). A legislação 

que norteia o Parque é a do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), criado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Nessa região, onde se localiza o PNLP, é um local que, historicamente, se reproduzem 

comunidades tradicionais. Entre os municípios de Tavares e Mostardas existem comunidades 

quilombolas e açorianas, existindo sítios arqueológicos de comunidades indígenas no PNLP e 

seu entorno. A história dos pescadores no Brasil está intimamente ligada aos grupos oprimidos 

da sociedade colonial, ou seja, negros africanos ou seus descendentes na condição de escravos 

ou ex-escravos e os índios (SILVA, 1988) – acrescentando os descendentes açorianos por sua 

característica pesqueira. Portanto, uma das atividades características e tradicionais da região é 

a pesca (Figura 3). 

Aqui, para adentrar no mérito da discussão sobre o conceito de povos tradicionais, se 
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 �
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apresenta como satisfatória a defesa realizada por Little (2005: 23) que diz: 

O uso do conceito de povos tradicionais procura oferecer um mecanismo 

analítico capaz de juntar fatores como a existência de regimes de 

propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de 

autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos 

sociais analisados aqui mostram na atualidade. O fato que o termo tem sido 

incorporado recentemente em instrumentos legais do governo federal 

brasileiro, tais como a Constituição de 1988 e a Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, reflete essa ressemantização do termo e 

demonstra sua atual dimensão política. Em resumo, o conceito de povos 

tradicionais procura encontrar semelhanças importantes dentro da 

diversidade fundiária do país, ao mesmo tempo em que se insere no campo 

das lutas territoriais atuais presentes em todo Brasil. São, acredito, razões 

suficientes para utilizar o conceito dentro dos turbulentos âmbitos das 

Ciências Sociais. 

Segundo Little (2005: 23), o conceito de povos tradicionais “contém tanto uma 

dimensão empírica quanto uma dimensão política, de tal modo que as duas dimensões são 

quase inseparáveis”. O autor se refere a esse conceito como situado no contexto das 

“reivindicações territoriais dos grupos sociais fundiariamente diferenciados frente ao Estado 

brasileiro” (Little, 2005: 23). 

A história dos pescadores no Brasil está intimamente ligada aos grupos oprimidos da 

sociedade colonial, ou seja, negros africanos ou seus descendentes na condição de escravos ou 

ex-escravos e os índios (SILVA, 1988). Uma das atividades características e tradicionais da 

região da Lagoa do Peixe é a pesca (Figura 3), sendo desenvolvida desde as primeiras 

ocupações da região (Rosa, 2013). 

 

 

Figura 8: - Pesca na Lagoa do Peixe 

Fonte: arquivo pessoal, 2012. 
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A pesca artesanal/tradicional na Lagoa do Peixe é uma atividade que vem sendo 

desenvolvida desde as primeiras ocupações da região. A Lagoa do Peixe, por suas 

características naturais e grande abundância de microrganismos, sustenta uma expressiva 

biomassa de crustáceos e peixes, muitos dos quais utilizam a lagoa como berçário, onde as 

larvas e juvenis se desenvolvem (PLANO DE MANEJO, 1999). Essas características 

conferem ao local um importante sítio para as aves migratórias, pois ali elas encontram 

oportunidade de descanso com grande disponibilidade de alimento. Esses aspectos levaram à 

criação do PNLP em 1986. A importância deste sítio para aves migratórias é notável pela 

inclusão do Parque na lista de sítios Ramsar
227

 brasileiros e pela sua participação na rede de 

sítios de importância para a conservação de aves migratórias (WHSRN)
228

. 

Na Lagoa do Peixe é realizada a pesca artesanal/tradicional por diversas famílias 

advindas tanto das comunidades quilombolas, quanto das comunidades açorianas da região. 

Essa atividade foi e ainda é marcada por conflitos diversos: alguns são inerentes à legislação 

pesqueira e outros advêm da criação do PNLP. Um parque nacional, por definição, não admite 

usos em seu território. 

Por preconizar uma visão preservacionista que centraliza extensos espaços geográficos 

para controle total, Little chama atenção para o que intitula de vertente de “preservacionismo 

territorializante”. Assim, 

As áreas protegidas representam um tipo específico de território que − 

seguindo as definições de Quijano − caberia dentro da noção de razão 

instrumental do Estado. Em primeiro lugar, as áreas protegidas são criadas 

pelo Estado mediante decretos e leis e conformam parte das terras da União, 

sendo portanto terras públicas. Em segundo lugar, a criação dessas áreas 

inclui sofisticadas pesquisas científicas envolvendo um grande leque de 

especialistas, mostrando o alto grau de conhecimento humano implicado 

nelas. Em terceiro lugar, as áreas protegidas estabelecem planos de manejo 

que especificam com minuciosos detalhes as atividades permitidas e 

proscritas dentro desses territórios. Em suma, as áreas protegidas 

representam uma vertente desenvolvimentista baseada nas noções de 

controle e planejamento (Little 1992). (Little, 2005: 16) 

Quando criadas, as UC’s produzem um grande impacto fundiário, principalmente por 

se sobrepor aos territórios dos povos tradicionais, tais como, quilombolas, indígenas e 

                                                           
227

 �
 Convenção Ramsar ou Convenção de Zonas Úmidas tem por finalidade promover a conservação das 

áreas úmidas no mundo e é um tratado intergovernamental, onde é estabelecido marcos para ações e cooperações 

entre países. 

228
 �

  Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN) é um sítio internacional sobre proteção 

de aves praieiras migratórias de longa distância. 
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comunidades extrativistas, caso dos pescadores no PNLP. 

Para que a atividade pesqueira artesanal/tradicional pudesse continuar se 

desenvolvendo na Lagoa do Peixe, foi firmado um Acordo de Pesca em meados de 1993, com 

o objetivo de regulamentar e controlar essa atividade dentro do Parque. Esse acordo foi 

firmado entre os pescadores que utilizam a Lagoa do Peixe para sua subsistência e o órgão 

gestor do PNLP. Tem como característica não ser permanente, ou seja, os pescadores estão 

“autorizados, provisória e excepcionalmente, a realizar a pesca do camarão-rosa” (BRASIL, 

2013). O acordo de pesca pode ser revisto ou anulado pelo órgão gestor. 

Para a continuidade da pesca na Lagoa do Peixe, foi criado um Cadastro de 

Pescadores, aberto, pelo órgão responsável pelo Parque, para cadastramento de pescadores 

entre os anos 1993 e 2000 e é atualizado anualmente, sem a possibilidade de inclusão de 

novos pescadores, mas com a exclusão de antigos. Ou seja, os filhos ou esposas de pescadores 

que não se cadastraram na época não podem pescar na Lagoa do Peixe, mesmo exercendo a 

atividade pesqueira, pois não podem se cadastrar no Parque, podendo pescar em outro lugar, 

se licenciados. 

O PNLP é uma Unidade de Conservação Permanente e, por isso, teoricamente, não 

permite usos no seu território. No caso, o Parque foi criado com vistas à conservação integral, 

se encaixando no Sistema Nacional de Unidade de Preservação (SNUC), como uma Unidade 

de Proteção Integral. Existem dois grupos de UC previstas no SNUC: Unidades de Proteção 

Integral (UPI) e Unidades de Uso Sustentável (UUS). A diferença entre elas é que a UPI prevê 

o uso indireto apenas e a UUS visa compatibilizar o uso sustentável com a conservação da 

natureza (BRASIL, 2000). 

O modelo de áreas protegidas, segundo Diegues (1996), foi criado nos Estados 

Unidos, em meados do séc. XIX, e posteriormente exportado para os países de Terceiro 

Mundo. Esse modelo não prevê usos no interior das UC, por serem espaços de conservação da 

natureza selvagem ou de espaços naturais. Assim, reproduz-se uma ideologia preservacionista, 

baseada na “visão do homem como necessariamente destruidor da natureza” (DIEGUES, 

1996, p.15). Esse modelo, ao ser importado pelo Brasil, acabou por gerar um conflito com as 

comunidades tradicionais existentes, pois estas possuem outro conceito de natureza e uma 

diferente lógica de uso comunal. 

Notadamente, a regulação e o uso do Parque não tem por dimensão preponderante a 

emancipação, pois o mito da natureza intocada tem sua gênese na revolução científica em que 

considera a separação homem e natureza, sujeito e objeto, como sendo o mote do crescimento 
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a qualquer custo e fruto de uma hegemonia que considera o Estado e o econômico acima da 

comunidade tornando a EA emancipatória uma utópica transição de paradigma da 

modernidade. 

 

O CONFLITO ENTRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PNLP E A EA 

EMANCIPATÓRIA PARA OS PESCADORES TRADICIONAIS/ARTESANAIS 

 

Acselrad (2004) define os conflitos ambientais como oriundos de modos diferenciados 

de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos 

grupos tem ameaçada a continuidade de suas formas de apropriação – sua reprodução social – 

por impactos indesejáveis em decorrência do exercício das práticas de outros grupos. 

No caso em questão, a criação de um Parque Nacional, na região da Lagoa do Peixe, 

acaba por acentuar um conflito entre as atividades existentes que dependiam do mesmo 

ambiente físico-natural. Os diferentes interesses sobre um mesmo recurso e espaço agravou o 

conflito na região, criando mais um conflito. Esse conflito é sobre os usos dentro de uma 

Unidade de Conservação entre diferentes atores: pescadores, agropecuaristas, silvicultura e a 

própria gestão da UC. Os conflitos foram relatados em diferentes momentos, em jornais locais 

e, também, em relatórios técnicos. Tal fato já pode ser notado a partir do relatório técnico 

realizado em 2009: 

A relação dos pescadores artesanais com o órgão gestor é marcado por um 

conflito nascido nos primórdios da criação do Parque, quando era de 

responsabilidade do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF), passando em 1989 a ser de responsabilidade do recém criado 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA). 

(SIQUEIRA-CAMPOS, 2009, p. 28) 

A partir daqui, pode-se dizer que o conflito teve maior e menores picos de violência, 

dependendo, normalmente, da relação e do diálogo (ou falta desse) entre o órgão gestor, ou 

o(a) Chefe do Parque e a comunidade pesqueira. 

O modelo de unidade de conservação foi criado nos Estados Unidos, em meados do 

século XIX e se tornou um dos mais importantes e importados pelas políticas 

conservacionistas para os países de Terceiro Mundo. Esse modelo não prevê usos no entorno 

das unidades de conservação, por serem espaços de conservação da natureza “selvagem” ou 

de “espaços naturais”. Segundo Diegues (1996: 15), esse modelo faz parte de uma ideologia 

preservacionista que “está baseada na visão do homem como necessariamente destruidor da 

natureza”. 
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No Brasil, o modelo de UC foi implantado, principalmente, por conta de acordo e de 

demandas externas. O primeiro parque nacional brasileiro foi criado em 1937, em Itatiaia, 

visando à pesquisa científica e lazer das populações urbanas. 

O principal período de criação de unidades de conservação se deu em um regime 

autoritário, a ditadura civil-militar. Por esse motivo, a criação dessas unidades se deu de cima 

para baixo, não consultando as regiões e nem as populações afetadas. Ainda, 

[...] essa época coincidiu com o grande endividamento externo brasileiro, 

causado pela solicitação de financiamentos a entidades bi ou multilaterais. 

Essas organizações, como o Banco Mundial e o BID, começaram a colocar e 

fazer respeitar cláusulas da conservação ambiental para grandes projetos 

(criação de unidades de conservação, áreas indígenas), sobretudo na 

Amazônia. Havia pouca mobilização social para a criação de unidades de 

conservação, dependendo, principalmente, da ação de cientistas e alguns 

poucos conservacionistas com acesso relativamente fácil ao governo militar 

(DIEGUES, 1996: 118 e 119). 

Algumas populações tradicionais começaram a resistir tanto a sua expulsão quanto a 

sua desorganização social causada com a criação dessas UC. Para tanto, foi necessária a 

criação de alianças com movimentos sociais mais amplos, com organizações não 

governamentais nacionais ou internacionais e uma “gradativa mudança do conceito de áreas 

naturais protegidas por parte de entidades conservacionistas de âmbito mundial, como a UICN 

– União Internacional para a Conservação da Natureza” (DIEGUES, 1996: 16).  

No ano de 2000, foi aprovado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), pela lei ordinária nº 9.985. Isso acarretou a aprovação de novas categorias de áreas 

protegidas, além da regulamentação e estímulo do uso sustentável dos recursos naturais, 

reconhecendo de certa forma as populações tradicionais nesses territórios. Em 2007, criou-se, 

através do Decreto 6.040/07, a Comissão Nacional das Populações Tradicionais, com o intuito 

de criar políticas públicas que apoiem o uso sustentável dos recursos naturais. 

Mesmo considerando o avanço conquistado por meio do SNUC, as populações 

tradicionais ainda lutam com a resistência ao impacto ocasionado pela criação do Parque. O 

SNUC garantiu alguns direitos a essas populações tradicionais, mas não as reconheceu como 

parte e necessárias à manutenção da natureza. Ou seja, a luta ainda é constante e difícil. O 

PNLP não reconhece a população pesqueira como tradicional, concedendo o uso do território 

quase como um “favor”. 

Ressalta-se que o PNLP foi criado de acordo com o contexto nacional da época: sem 

discussão com a comunidade. Assim, não fugiu do modelo importado e ainda vigente de 

preservação da natureza: o ser humano é visto como um ser destruidor do ambiente e, por 
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isso, deve ser expulso dos locais que ainda estão intocados por sua atividade. Com a criação 

do PNLP, a necessidade de expulsão da população que habitava/habita a região foi e ainda é 

uma constante. 

Importante destacar ainda que o SNUC conta com treze objetivos no Capítulo II, 

artigo 4º. Dentre os treze, dez são em relação à preservação da natureza “intocada” ou 

“tocada” por algum tipo de atividade humana, mas somente três estão relacionadas às 

populações tradicionais. São elas: 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

  XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. (BRASIL, 2000) 

Porém, não necessariamente “valorizar econômica e socialmente a diversidade 

biológica” possa ser uma competência da população tradicional, mas sim do órgão gestor da 

unidade. Daí somente dois objetivos restam. Isso demonstra a permanência, no Brasil, de uma 

visão extremamente conservadora das questões ambientais, se encontrando “bem aquém do 

que se debate no âmbito internacional [...] para resolver o caso das populações tradicionais” 

(DIEGUES, 1996: 120). 

Em 6 de julho de 2012, o ICMBio lançou a Instrução Normativa 26/2012 para a 

elaboração de Termos de Compromisso com as populações tradicionais, a qual 

estabelece diretrizes e regulamenta os procedimentos para a elaboração, 

implementação e monitoramento de termos de compromisso entre o Instituto Chico 

Mendes e populações tradicionais residentes em unidades de conservação onde a sua 

presença não seja admitida ou esteja em desacordo com os instrumentos de gestão 

(BRASIL, 2012). 

A resolução é um importante subsídio legal, mas ainda não é o ideal, visto que, 

passado alguns anos de sua vigência, pouco se modificou na população tradicional do PNLP. 

Ademais, um termo de compromisso não é algo permanente, mas de caráter transitório, tendo 

a população tradicional que se reconhecer como tal. Assim, a população tradicional, no PNLP, 

deverá exigir que o termo de compromisso, previsto pela IN 26/2012, seja firmado. Mas, para 

que ocorra tal fato, deveria haver capacitação dos dois lados. Tanto da equipe ICMBio, quanto 

da comunidade tradicional do PNLP. Entende-se aqui como capacitação uma forma de 

garantia de direitos das populações tradicionais, tendo que haver acordos construídos por 

ambas as partes – órgão gestor e população tradicional. Sendo construída a capacidade de 

realizar a gestão conjuntamente com a população tradicional, onde essa população possa sair 

de uma situação de invasora e destruidora desse ambiente. 
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A capacitação se faz necessária devido ao fato de muitos da equipe do ICMBio, do 

PNLP, ainda possuírem uma ideologia de natureza com bases conservacionistas, a mesma que 

está presente no SNUC e no modelo de UC. A comunidade pesqueira tradicional, por 

consequência, ou mesmo como forma de resistência, responde a esse modelo com violência 

(quando proibidos de se reproduzir socialmente no modo conhecido por gerações) ou então se 

colocando na ilegalidade para ter acesso ao recurso e/ou subsistir.  

No caso dos pescadores tradicionais/artesanais do PNLP, nem o órgão gestor da UC e 

nem os mesmos se reconhecem como grupo tradicional e, em muitos casos, dependem ainda 

da boa vontade do chefe do Parque para a continuidade da sua reprodução social, por mais 

que diversas pesquisas comprovem a tradicionalidade
229

 dessa comunidade pesqueira, tal fato 

pode ser comprovado, visto que a comunidade permanece na mesma situação serem tratados 

como invasores no parque. 

Portanto, o custo/benefício de preservar e conservar uma determinada área deve ser 

bom/positivo para a comunidade local. Para que isso ocorra e passe a ser efetivo o processo de 

conservação, a sociedade local deve ser envolvida no processo de planejamento, execução e 

manutenção da área de preservação. Porém, o processo de participação da comunidade local 

deve ser real e incentivado. 

Quintas (2006) afirma que, da relação (em diferentes épocas e lugares) dos seres 

humanos entre si e o meio físico-natural, emerge o que denominamos de meio ambiente. Ou 

seja, a questão ambiental perpassa os diferentes modos pelos quais as sociedades se 

relacionam com o meio físico-natural. Sendo assim, existem situações onde há conflito e 

confronto de interesses representados por diferentes atores sociais, na utilização e/ou gestão 

do meio ambiente, interesses diversos sobre um mesmo recurso pode criar um conflito 

ambiental (ACSELRAD, 2004). Os conflitos sociais e ambientais têm como características 

dimensões econômicas, políticas, sociais, cognitivas e simbólicas. 

Na questão da mediação dos conflitos o papel da EA emancipatória é fundamental, 

pois passa de uma questão comportamental para a criação de sujeitos atuantes nos espaços de 

decisão, conscientes e partícipes da vida política e, principalmente, na criação de políticas 

públicas que funcionem realmente, ação necessária ao Parque. A EA também tem um papel 

fundamental na formação de sujeitos, pois, se realizada de forma emancipatória, aborda a 

realidade de modo a criticá-la e problematizá-la. É uma formação política, para a construção 

do cidadão.   
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A palavra cidadão está relacionada ao acesso a direitos básicos e universais, 

salvaguardados, no Brasil, nos direitos fundamentais. Assim, se a EA atuar na formação de 

cidadãos, para a conquista da participação nos espaços decisórios – participação coletiva com 

importância na elaboração das prioridades para a resolução dos problemas e conflitos – estará 

ajudando a construir, também, a cultura de divisão de responsabilidades e poder de construção 

coletiva, no processo social de interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço 

comum e do destino coletivo. Em outras palavras, interferindo de forma transformadora na 

realidade social e ambiental dos sujeitos envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a partir da criação do SNUC (2000) e das lutas das comunidades 

tradicionais, o cenário está sendo gradativamente modificado. A partir do SNUC, algumas 

comunidades tradicionais tiveram seus direitos de usos e reprodução social garantidos, 

entretanto isso não ocorre plenamente no PNLP.  

A criação da IN/2012 também gera um avanço para as comunidades que dependem do 

uso do território para sua reprodução social, mas ainda é evidente que o conflito entre os 

pescadores tradicionais/artesanais e o órgão gestor do PNLP é um problema advindo do 

modelo de unidade de conservação brasileira. 

A apropriação dos recursos ambientais não acontece de forma tranquila, pode-se dizer 

que qualquer ato que ordene o acesso e uso dos diferentes recursos, por mais justificável que 

seja, contraria interesses legítimos e ilegítimos, em muitos casos pondo em risco condições 

materiais e simbólicas que devem garantir a satisfação de grupos sociais já vulneráveis. 

Uma proposta de mitigação desse conflito não poderia deixar de ser pensada com os 

sujeitos desse processo, visando uma contribuição que contemple a preservação desse 

ambiente que inclui a lógica de manejo tradicional. Mas, como esse saber tradicional também 

foi adaptado, por cair algumas vezes na ilegalidade, busca-se a construção de um diálogo 

entre as partes envolvidas que possa incluir o desenvolvimento da comunidade tradicional e 

do PNLP. 

Diegues (1996) aponta que as comunidades que vivem na zona rural e/ou que 

sobrevivem da matéria-prima têm uma percepção diferente de ambiente natural do que as 

populações urbanas. O autor aponta também que o conceito, importado dos Estados Unidos 

(vida selvagem – wilderness), de áreas protegidas, é concebido sem a presença humana para 
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fins de recreação e apreciação. Assim ocorre no PNLP: a natureza, que teoricamente seria 

selvagem, habita no seu entorno diversos usos como plantações de árvores exóticas, 

agricultura, construções habitacionais (casas vazias) e intervenções como a abertura da Barra 

da Lagoa do Peixe. E, por mais que se desocupe toda a região e entorno do PNLP, este já 

estará “tocado”, ou seja, o ser humano já trabalhou, transformando a região e, nesse caso 

específico, ajudou para conservar o local como é conhecido. 

Portanto, a questão do usufruto do território da Lagoa do Peixe, tendo em vista o 

acesso aos recursos naturais necessários à atividade produtiva e reprodutiva dos pescadores 

tradicionais/artesanais, pode ser visto como impacto à comunidade e objetivo da unidade: a 

proibição do uso do local por ser um Parque Nacional. Ou seja, o uso é referente ao 

desenvolvimento pleno da atividade pesqueira, pois não é apenas a questão do acesso ao 

recurso, mas tudo o que ele representa na reprodução social e nas formas de trabalho. Não 

morar, não pescar, não vender, não conservar no parque determinam o detrimento da 

comunidade. 

Logo, a EA emancipatória, ao promover o diálogo com os sujeitos envolvidos, poderá 

contribuir para a mitigação dos conflitos, a partir da participação efetiva e de qualidade dos 

pescadores tradicionais/artesanais. O processo educativo poderá ser uma construção de uma 

cultura de participar, sensibilizando a comunidade pesqueira tradicional e o ICMBio, 

enquanto equipe gestora do Parque. Assim, ao pautar os conflitos, refletindo e propondo 

resoluções, o processo de EA, contribuirá, também, para a divisão de responsabilidades e 

poder de construção coletiva, de cogestão da unidade. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UTOPIA OU 

POSSIBILIDADE? 

 

  Cleria Bitencorte Meller
230

 

                             Áttico Chassot
231

        

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se 

afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 

serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar. (FERNANDO BIRRI, APUD EDUARDO 

GALEANO). 

 

RESUMO: Este artigo tem como fio condutor tessituras sobre Políticas Públicas de Educação 

Ambiental e suas relações com ações desenvolvidas em escolas da área de abrangência da 17ª 

Coordenadoria de Educação de Santa Rosa, RS. Para a coleta de dados foram realizados encontros de 

Educação Ambiental, Cursos para Monitores Ambientais e entrevistas. Então, foram investigadas 

perspectivas e práticas de Educação Ambiental vivenciadas pelos atores sociais envolvidos no 

processo educativo. A maioria dos professores está ciente das responsabilidades socioambientais que 

lhes cabem, entretanto as ações ainda são insipientes. A escola procura transmitir aos alunos de forma 

fragmentada conhecimentos sobre o meio ambiente, por meio de projetos pontuais, sem continuidade e 

desarticulados. Além disso, os referidos atores sociais sentem dificuldades porque não foram 

capacitados para isso, a maioria das ações é realizada por profissionais de Ciências da Natureza e de 

Geografia, apesar do enfoque interdisciplinar proposto pela legislação vigente.  

PALAVRAS-CHAVE: Saberes Ambientais. Professores. Redes. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A expressão environmental education foi apresentada pela primeira vez no ano de 

1965 na Grã-Bretanha, por ocasião da realização da Conferência em Educação promovida 

pela Universidade do Keele no Reino Unido. Na oportunidade, chegou-se a conclusão de que 

a Educação Ambiental deveria se tornar parte essencial da educação de todos os cidadãos e 

cidadãs, em todos os níveis de ensino. Só esta localização temporal dá uma dimensão do 
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quanto estamos falando de algo muito novo na história das relações humanas com o ambiente 

e mesmo na história da Educação. Assim, a Educação Ambiental constitui-se num momento 

da efervescência de movimentos ambientais que tiveram início nas décadas de 60 e 70. 

A visão utilitarista e estritamente econômica de uma porção significativa dos 

habitantes do Planeta ignorou o valor e a essência da Educação Ambiental. Assim sendo, sua 

abordagem foi reduzida “à incorporação de conteúdos ecológicos e à fragmentação do saber 

ambiental numa ligeira capacitação sobre problemas pontuais, nos quais a complexidade do 

saber ambiental permanece reduzida e mutilada” (LEFF, 2004, p. 249). 

É num cenário de exploração da natureza que a Educação Ambiental vem se 

constituindo nos últimos anos, ainda que de forma muito tímida, mas persistente como uma 

especificidade da educação. Nos debates e grandes conferências relacionadas à dimensão 

ambiental, escuta-se repetidas vezes acerca da necessidade de colocar em prática uma 

Educação Ambiental contextualizada, que contribua para uma nova visão de mundo que 

supere o antropocentrismo estreito, tão visceral em nossa cultura.  

Para Leff, a Educação Ambiental, concebida desde a Conferência de Tbilisi, realizada 

em 1977, estabelece como um dos princípios fundamentais a construção de um saber 

interdisciplinar numa dimensão holística, capaz de analisar os processos socioambientais do 

mundo contemporâneo. Entretanto, a complexidade e a profundidade dos princípios estão 

sendo “[...] trivializados e simplificados, reduzindo a educação ambiental a ações de 

conscientização, de capacitação de projetos de gestão ambiental por critérios de rentabilidade 

econômica” (2004, p. 223); acredita-se que, mesmo que possa parecer presunçosa, há uma 

emergente necessidade de buscar estratégias para buscar respostas algumas indagações, por 

exemplo: como construir ferramentas eficazes e estratégias para transformar os sentimentos 

humanos de compaixão em ações efetivas, como nos recorda Bauman (2005).  

Quando se fala em Educação Ambiental, muitas vezes temos a ideia de resolver 

problemas e/ou conflitos ambientais, porque está presente a concepção de que se existem 

problemas nós temos o compromisso de resolvê-los, preferencialmente de forma rápida e 

individual. Essa concepção está intimamente ligada com a ideia de verdade e certeza 

embasadas por posturas positivistas - na lógica do paradigma cartesiano-newtoniano. É sob 

essa lógica que se consolidou o modelo de desenvolvimento e os padrões de consumo 

adotados pelos países ricos do mundo e impostos aos países pobres. A identificação de 

problemas ambientais e a busca de alternativas para a solução são importantes, mas não como 

atividade-fim.  
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Assim, é propósito da Educação Ambiental a buscar a sustentabilidade ambiental. Para 

Bauman (2005) “[...] o mundo não é ordenado nem caótico, nem limpo nem sujo. É o projeto 

humano que evoca a desordem juntamente com a visão da ordem, a sujeira juntamente com o 

plano da pureza” (p. 29). 

Atualmente, a dimensão ambiental da educação emerge como uma possibilidade para 

articular experiências, promover reflexões sobre a realidade, construir e difundir saberes que 

contribuam para o desenvolvimento de uma nova visão de mundo. Assim sendo, a 

preocupação ambiental deixa de ser uma preocupação específica, localizada e difundida por 

uma minoria para transformar-se em atividades educativas articuladoras de práticas 

pedagógicas formais e não formais.  

Ao tratarmos das questões ambientais, há que considerar as leis ambientais. O Brasil é 

um dos países privilegiados em termos de legislação ambiental, a começar pela Constituição 

Brasileira de 1988 que dedica um capítulo especial às questões ligadas ao ambiente, 

determinando 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 a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações” (Art. 225 

da Constituição Federal). O parágrafo primeiro, inciso VI, determina ao Poder Público a 

incumbência de “promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 

Com o advento da referida Carta Magna, a defesa do ambiente passa a ser tratada de 

forma mais objetiva, uma vez que coloca como princípio constitucional o direito e o dever 

não só do Poder Público, mas do cidadão, na defesa e preservação do ambiente. “[...] 

promover o inquérito civil e a ação pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos [...]” (Art. 129, III da Constituição 

Federal). Entretanto, não basta a existência de leis, é necessário que estas sejam cumpridas. O 

cumprimento depende muito de pressão da sociedade e para pressionar um dos requisitos é 

conhecer as leis. 

A Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, estabelece os objetivos e princípios que 

norteiam a implantação da Educação Ambiental brasileira, cuja regulamentação somente veio 

ocorrer em 2002 pelo Decreto n° 4.281 de 25 de julho de 2002. Portanto, a Política Nacional 

de Educação Ambiental - PNEA (Lei nº 9.795/99), por meio do Decreto nº 4.281/2002, criou 

o seu Órgão Gestor que se integra ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério da 

Educação. São órgãos que coordenam a referida política e,  “compartilham a tomada de 
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decisões na criação de instrumentos públicos que, coerentes com princípios, objetivos e 

práticas instituídos pela Lei, constroem os caminhos para a consolidação da educação 

ambiental em todo o país”. (BRASIL, PRONEA, 2014). 

DESENVOLVIMENTO 

 

Apesar dos avanços ocorridos nas Políticas Públicas de Educação Ambiental em nosso 

País, as crises ambientais são evidentes. Para refletir e até mesmo meditar sobre essa 

realidade, parece fulcral assinalar algumas destas evidências que estão ocupando lugar de 

destaque na mídia local, nacional e internacional. Dentre as temáticas destacam-se aquelas 

divulgadas com mais frequência como: mudanças climáticas, o aquecimento global, poluição 

das águas, miséria, destruição das florestas, violência, geração de resíduos, além de várias 

outras. Evitar que as grandes catástrofes se intensifiquem talvez seja um dos maiores desafios 

neste século. Nessa dimensão, concordamos com Stix (2006) quando afirma que ”[...] evitar 

que a estufa atmosférica se transforme em sauna será provavelmente o desafio científico mais 

formidável que a humanidade já enfrentou” (p. 27). 

Nesse cenário, é emergente investir na capacitação de diferentes atores sociais, 

especialmente os envolvidos com o processo educativo na educação básica à universidade, 

para oferecer espaços para identificar causas e consequências dos problemas e conflitos 

socioambientais, potencializando conhecimentos e ações numa perspectiva inter e 

transdisciplinar, tendo como marco os documentos oficiais. 

Esta investigação buscou conhecer e analisar ações de Educação Ambiental e sua 

relação com a Política Nacional de Educação Ambiental praticadas em escolas da área de 

abrangência da 17ª Coordenadoria de Educação e Santa Rosa, RS. Para a construção de dados 

foram realizados eventos de Encontros de Educação Ambiental, Cursos para Monitores 

Ambientais e entrevistas com professoras e professores da Educação Básica. Nos eventos, 

foram realizados questionamentos que possibilitaram dialogar com atores sociais para 

conhecer as Políticas Públicas de Educação Ambiental, ações que são realizadas, a quem se 

destinam as ações e que facilidades e/ou dificuldades são detectadas na realização das ações; 

como se articulam as áreas e que modalidades didáticas são utilizadas na abordagem dessa 

dimensão da educação.  

Encontros de Educação Ambiental e Cursos para Monitores Ambientais foram eventos 

realizados na região que visaram sensibilizar, partilhar conhecimentos e informações, bem 
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como mobilizar profissionais para o desenvolvimento de ações para preservar/recuperar 

ambientes. Num primeiro momento, os participantes respondiam questões já mencionadas. 

Ressaltamos que, as reflexões sobre a abordagem da Educação Ambiental no currículo 

e as ações inerentes tiveram o propósito de refletir sobre os estudos e as práticas nesse campo, 

a partir de um olhar dentre tantos outros tantos olhares sobre tão importante assunto. 

Sobre as Políticas Públicas que embasam a prática da Educação Ambiental, há 

desconhecimento por parte da maioria dos entrevistados e as principais razões apontadas 

referem-se “a falta de capacitação em Educação Ambiental ao longo da formação e 

oportunidades para conhecer os documentos relacionados ao assunto”, “faltam leituras”. 

Apresentam-se a seguir alguns outros depoimentos de professores: “Sentimo-nos 

inseguras para trabalhar alguns temas de Educação Ambiental”. “Os professores de Biologia 

são os que mais trabalham, porque alguns conteúdos estão presentes nos programas”. “As 

ações desenvolvidas são fragmentadas e não envolvem a escola coo um todo”. “Muitas 

atividades são desenvolvidas por projetos”. “Ao logo de nossa formação nunca trabalhamos a 

Educação Ambiental, geralmente quem tinha acesso a alguns conhecimentos eram os 

professores de Ciências Naturais e de Geografia”. 

Quando questionados sobre a quem se destina a Educação Ambiental praticada na 

escola, a maioria respondeu que os alunos, nem sempre conseguem envolver a comunidade 

externa. “Hoje está difícil trazer a família à escola”. 

Analisando as colocações dos profissionais, muitas ações relacionadas à dimensão 

ambiental são abordadas numa perspectiva tarefeira e desconectadas do contexto vivido. 

Algumas práticas, quando desenvolvidas são tratadas de formas fragmentadas, 

descontextualizadas e até mesmo ingênuas, limitando-se a propor soluções para problemas e 

conflitos ambientais dentro da lógica do mercado.  Como diz Pérez, “[...] infelizmente nós, os 

educadores, sempre chegamos tarde aos cenários” (2005, p. 193). Talvez essa lentidão seja 

decorrente da ideia de que as questões ambientais devam ser tratadas por professores de 

biologia e nem sempre são assumidas por profissionais de todas as áreas do conhecimento.  

A vivência de uma de nós, como professora e professor em todos os níveis de ensino, 

encoraja a dizer que a Educação Ambiental, apesar de legalmente obrigatória, não integra os 

currículos das diferentes áreas do conhecimento de forma contínua. Agrava-se ainda mais que 

segundo os sujeitos envolvidos nesta pesquisa “apresentam dificuldades para trabalhar a 

Educação Ambiental porque não tiveram formação para isso”. Essa realidade nos provoca 

algumas inquietações, por exemplo, se o currículo é elaborado e desenvolvido por 
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profissionais da educação e estes, em sua formação, não tiveram a formação em EA como 

poderão trabalhar na escola?  

Nossas leis são criadas e muitas vezes ficam no papel, porque não são oferecidas 

condições para o seu cumprimento. Por isso, há que ressaltar a necessidade da inclusão da 

Educação Ambiental nos cursos de formação de professores, para subsidiá-los a praticar esta 

dimensão da educação no seu fazer pedagógico. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental “[...] a  dimensão 

socioambiental deve constar dos currículos de formação inicial e continuada dos profissionais 

da educação, considerando a consciência e o respeito à diversidade multiétnica e multicultural 

do País”(BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO Nº02 DE 2012). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2014) têm o propósito, que consideramos 

central: consiste em inserir a Educação Ambiental de forma permanente nas práticas 

pedagógicas das escolas de Educação Básica, para converter as escolas em espaços 

educacionais sustentáveis, que no fazer pedagógico da comunidade escolar, crie condições 

para promover a cultura da sustentabilidade socioambiental. Isto significa, transformar as 

instituições educacionais em incubadoras e polos de irradiação de uma cultura fundada nos 

valores do cuidado, da solidariedade, da participação, do direito à diversidade e da 

sustentabilidade socioambiental. O documento oficial também reconhece o relevante papel 

transformador e emancipatório da Educação Ambiental, tornando-se cada vez mais visível no 

atual contexto nacional e mundial, quando se evidenciam preocupações com a degradação da 

natureza, que inclui mudanças climáticas, redução da biodiversidade, os riscos 

socioambientais locais e globais, além de outros aspectos que comprometem a qualidade de 

vida.   

Vale ressaltar que há situações que as temáticas ambientais, quando tratadas, ainda são 

abordadas de forma fragmentada e impregnadas tão somente de conhecimentos voltados à 

biologia. De forma intencional ou não, esta dimensão nem sempre faz parte do cotidiano da 

escola, talvez porque “[...] o conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas 

indeléveis das relações sociais de poder” (SILVA, 2004, p. 147). A inserção da dimensão 

ambiental no currículo de forma continuada pode ajudar os sujeitos a desenvolver uma visão 

de mundo, pela reflexão teoricamente fundamentada, identificar que práticas de degradação 

ambiental se constituíram, porque foram instituídas e quem se beneficia disso. Portanto, não 

se está propondo a existência de uma disciplina de Educação Ambiental no currículo. Ao 

contrário, se defende que esta não deva existir, mesmo porque se desejaria posturas 
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ambientalistas em todos os componentes curriculares, entendendo que a continuidade da vida 

no Planeta exige a participação de todos em resposta aos desafios que se apresentam em 

diferentes espaços: nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas 

empresas, nas universidades, na nossa casa, na rua, no bairro, na cidade etc. para disseminar 

uma nova racionalidade, cujo pressuposto é a prática do saber ambiental. 

Leff (2004) fala de uma nova racionalidade que implica num novo saber - o s a b e r  

a m b i e n t a l  – saber que ainda se encontra em fase de hibernação, pois gestado a milênios 

parece ainda não apreendido pelos homens e mulheres. É um saber que trata das questões 

relacionadas à diversidade cultural no conhecimento da realidade e na apropriação de 

conhecimentos e saberes nas diferentes culturas e identidades étnicas. “Trata-se de um saber 

que não escapa à questão do poder e à criação de sentidos civilizatórios” (LEFF, 2004, p. 

231).  

Layrargues (2004, p. 7) diz que “a Educação Ambiental designa uma qualidade 

especial que define uma classe de características que juntas, permitem o reconhecimento de 

sua identidade, diante de uma Educação que antes não era ambiental”. Acreditamos que a 

construção dessa identidade passa pela esfera ideológica e sua prática contínua pode nos 

ajudar a cuidar mais do ambiente e resgatar valores culturais, sociais, econômicos, éticos etc 

necessários à própria condição humana.  

De outra forma, Gaudiano (1998) diz que a Educação Ambiental é um campo 

constituído por diferentes concepções de educação e de ambiente, onde é possível identificar 

discursos fragmentados e discursos alternativos que buscam rearticular o campo da Educação 

Ambiental. Neste sentido, a estrutura deste campo de conhecimento, suas diferentes 

concepções refletem as variadas posições frente ao jogo de forças geradoras dos problemas 

ambientais. 

Os documentos oficiais fornecem subsídios para disseminar a Educação Ambiental, 

promovendo discussões sobre temas contextualizados numa perspectiva político-

emancipatória de modo que as ações pedagógicas ajudem na administração de nossa vida, a 

partir de práticas educativas que envolvam o coletivo, criando espaços que legitimem os 

processos participativos, não se limitando em desenvolver apenas uma sensibilização 

epidérmica ou, então, posturas geocidas ou catastrofistas
232

 e o fornecimento de informações 

descontextualizadas.  
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Nesta perspectiva, a Educação Ambiental, assume um papel relevante por envolver a 

política, a ciência e a ética. É impossível discutir a realidade: o social, o político, o cultural, o 

ecológico etc, sem refletir sobre como os problemas e conflitos ambientais foram se 

acentuando em relação ao modelo de desenvolvimento que se disseminou no mundo, 

produzindo a “[...] exclusão social e miséria por um lado, consumismo e opulência e 

desperdício, por outro. Ambos causam degradação ambiental e, em consequência, a perda da 

qualidade de vida” (DIAS, 2002, p. 33). 

A continuidade da vida no Planeta exige a participação de cidadãs e cidadãos para o 

desenvolvimento de uma ética ambiental, para dar respostas aos desafios que surgem em 

todos os espaços: nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas 

empresas, nas universidades, na nossa casa, na rua, no bairro, na cidade etc. tomando parte de 

nosso cotidiano. 

Vale ressaltar que a Educação Ambiental não representa uma nova disciplina a ser 

incorporada ao currículo escolar, nem uma listagem de conteúdos prontos para serem 

repassados aos estudantes, mas uma nova dimensão a ser considerada pelos sujeitos que no 

seu cotidiano realizam o processo educativo. Entendemos que pode se constituir não somente 

como ferramenta para discutir ideias e fornecer informações sobre temáticas ambientais, mas, 

sobretudo como dimensão do currículo que perpasse todas as áreas do saber contribuindo para 

a superação da fragmentação dos conhecimentos e a articulação do saber ambiental, não como 

um saber homogêneo e unitário, mas um saber que vai sendo construído respeitando a 

especificidade de cada ciência. 

Este cenário autoriza-nos a dizer que não é mais possível continuar explorando 

ilimitadamente os bens naturais como se fossem infinitos sob o risco de comprometer a 

continuidade da vida no nosso Planeta. Chegamos num momento em que “[...] o futuro da 

nave espacial Terra, dos tripulantes aos passageiros, não é mais, como outrora, assegurado. 

Temos condições técnicas de devastar a biosfera, impossibilitando a aventura humana” 

(BOFF, 2001, p. 17). Apesar dos conhecimentos construídos sobre a Terra, estamos perdendo 

nossa intimidade com ela. Daí a importância de nós nos colocarmos como passageiros desta 

nave, assumindo o compromisso de deixá-la apta a continuar sua viagem. Neste sentido, é 

condição primeira ter presente quem são os responsáveis pela exploração da natureza, 

identificando as causas estruturais deste modelo civilizatório. A garantia da sustentabilidade 

implica em discutir e rever padrões de consumo, concentração de renda, crescimento 

                                                                                                                                                                                     
ser morto pela a ação dos humanos, que ao destruí-la estaria cometendo um geocídio e com isso destruindo-se a 

si mesmo (matando-se). 
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populacional, além de outras causas que comprometem a qualidade de vida. Pela prática da 

Educação Ambiental, há possibilidade de discutir questões desta natureza. 

Vivemos numa sociedade sob o império da ciência, da tecnologia e do capitalismo 

triunfante, cujo pressuposto é a economia de consumo. É “[...] um mundo industrial 

devastado, feito de cabos, de rodas e de máquinas, de aço e de plástico, de terra coberta por 

asfalto e por mares poluídos” (BERRY, 2000, p. xi).  

Na verdade, a saúde da Terra está em declínio e a sobrevivência de todos os seres 

vivos depende de um planeta sadio. Há que se recuperar a terra e sua recuperação “[...] 

demandará um extraordinário grau de esforço internacional e uma sequência cuidadosamente 

planejada para substituir o carbono fóssil por fontes de energias mais seguras” (LOVELOCK, 

2006, p. 19). A recuperação não se dá alimentando o crescimento e o desenvolvimento 

econômico mas, articular o ambiental, o social e o econômico. 

Por outro lado, o que nos dá esperança é que a Educação Ambiental é um campo do 

conhecimento recente. Aos poucos foi se constituindo a partir de propostas de profissionais de 

Ciência por uma diversidade de organizações. Ainda está fortemente vinculada à biologia, 

onde o ecológico e o biológico se impõem sobre os outros componentes do currículo. Essa 

diversidade e até mesmo confusão de discursos ambientais se reflete nas diferentes formas de 

fazer a Educação Ambiental (FRICH, 2002). A superação se dará pela capacitação de 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, pela inserção de conhecimentos dessa área 

na formação de todos os professores, inclusive nas universidades. 

 

CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS  

 

Na atual situação em que se encontra o nosso Planeta, apela-se por uma educação 

capaz de despertar o cuidado, a admiração e o respeito pela complexidade da sustentação da 

vida, cuja utopia é a construção de sociedades sustentáveis, onde se pratique a ética de cuidar 

do Planeta. Isso se dará pela união de todos os cidadãos, em diferentes espaços.  

As análises dos dados auxiliaram na percepção de saberes ambientais, que estão sendo 

praticados/construídos pelos sujeitos, que no embate entre os interesses induzidos pelo 

modelo de desenvolvimento, praticam e/ou resgatam saberes menos agressivos ao ambiente. 

Os relatos indicam uma multiplicidade de ações metodológicas de Educação Ambiental que 

com suas especificidades se ramificam, apresentam endereçamentos e concepções diversas.  

Entretanto, há necessidade de avançar mais, de forma que todos os profissionais das 
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instituições da Educação Básica à Superior contemplem em seus currículos a Educação 

Ambiental.  

Ressaltamos também, que apesar das dificuldades, pesquisas e intervenções foram 

realizadas ou estão em andamento na região. Isto significa dizer que as pessoas estão 

buscando aperfeiçoamento na área ambiental e as ações estão se ampliando. Neste cenário, a 

escola é um lugar especial para lançar redes, que possibilitem a disseminação de saberes 

ambientais pela articulação entre as diferentes áreas do conhecimento.  

Muitos projetos podem ser disseminados pelas redes, porque estas são facilitadoras do 

encontro de pessoas, sempre que for necessário para debater e também comemorar fatos e 

acontecimentos importantes, o que contribui para a circulação de informações, a criação de 

laços de solidariedade e cooperação. 

A organização de atores sociais em redes abre um leque de possibilidades para 

fomentar e articular ações, firmar parcerias, aprofundar laços de amizade, vivenciar novos 

valores, resgatar saberes e fazeres que ajudam a melhorar o mundo. 
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PROJETO ÁGUAS DO FUTURO: DA TEORIA A PRÁTICA DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Rildo Goulart Peres
233

 

Assessoria de Educação Ambiental/CORSAN 

 

RESUMO: A problemática do esgotamento sanitário sem tratamento despejado na bacia hidrográfica 

do município de Canoas/RS fomentou a instrumentalização de um projeto em parceria com a 

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e a Diretoria de Educação Ambiental (DEA) da 

Prefeitura Municipal de Canoas. Este projeto teve como objetivo desenvolver nos alunos de quinto e 

sexto anos o entendimento da bacia hidrográfica de Canoas pela Pedagogia de Projetos sob a 

perspectiva da Teoria Crítica. As escolas foram escolhidas conforme a sua localização nos bairros 

Rondon, Igara, Mathias Velho e Mato Grande que foram comtemplados no Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. O Projeto Águas do Futuro atendeu dez escolas municipais e 

300 alunos sendo construídas dez práticas de conservação elaboradas e apresentadas por 50 alunos na 

etapa de socialização. Estes alunos foram contemplados com o passeio no barco Martim Pescador de 

forma a consolidar as informações que tiverem acesso ao longo da execução do Projeto Águas do 

Futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto. Educação Ambiental. Teoria Crítica. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) presente em 320 municípios 

(CORSAN, 2016) no estado do Rio Grande do Sul atua nos segmentos tratamento de água e 

de esgoto e realiza ações de Educação Ambiental na comunidade onde está inserida. Estas 

ações de Educação Ambiental quase sempre são reativas e provenientes de solicitações 

oriundas da comunidade escolar, principalmente em datas alusivas sobre o meio ambiente, 

como por exemplo, Dia Mundial da Água, Dia do Meio Ambiente e Semana Interamericana 

da Água. Dentro de uma das ações, a CORSAN disponibiliza visita a Estação de Tratamento 

de Água (ETA) fornecendo uma imersão nos processos de fabricação da água potável, 

ocorrendo um deslocamento do espaço escolar para um ambiente de trabalho.  

Estas ações eram mais dependentes de iniciativas dos funcionários pois a Companhia 

não tinha um programa de Educação Ambiental até 1998. Em 1999, para se adequar as 

legislações brasileiras que abordam a as Políticas de Educação Ambiental, a CORSAN 

implantou um Programa de Educação Ambiental (PEA) estruturado com conceitos, princípios 
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e estratégias  até o ano de 2002 (CORSAN, 2001). Como princípios o PEA elenca  

“valorização  da água como um bem público e finito; controle social para a 

universalização do saneamento ambiental; valorização da CORSAN como 

empresa pública de saneamento ambiental; postura ética profissional 

comprometida com o modelo de desenvolvimento economicamente viável, 

ecologicamente sustentável e socialmente justo e ser educando e educador”.  

O PEA possuía como referencial teórico Paulo Freire, e para este autor “a educação 

deve estreitar os laços entre os saberes escolares e os saberes cotidianos, que a formação de 

sujeitos que possam contribuir para a perpetuação da vida passa obrigatoriamente pelo 

entendimento do ser coletivo” (FREIRE, 1996), para ele o sujeito é o autor de sua própria 

história. O PEA foi sendo modificado nos anos seguintes conforme as orientações dos 

governos estaduais eleitos até o ano de 2011, ano de criação da Assessoria de Educação 

Ambiental (ASSEA). A ASSEA estruturou a Educação Ambiental na CORSAN até o ano de 

2015, no formato de um Conselho Consultivo para elaboração das estratégias de Educação 

Ambiental, sem no entanto determinar os objetivos e diretrizes a serem atingidos durante as 

ações realizadas. Esta Assessoria disponibilizava verbas para auxiliar em projetos estruturados 

no formato de artigo e elaborados por funcionários para ações de Educação Ambiental.  

A Educação Ambiental possui algumas definições abordadas pela legislação brasileira 

nas esferas municipais, estaduais e federais, como por exemplo é definida na Política 

Nacional de Educação Ambiental no Artigo primeiro: 

“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). 

Esta definição aborda uma visão mais tecnicista da educação de forma a culpabilizar o 

indivíduo e a sociedade. Nesta visão não está incluída a participação das empresas. Já o 

Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (CMEARS) no Capítulo IV, Artigo 27, 

Parágrafo 2o considera que “a promoção da conscientização ambiental prevista neste artigo 

dar-se-á através da educação formal, não-formal e informal” (RIO GRANDE DO SUL, 2000) 

e considerando que a educação não-formal ocorre em locais ditos não escolares, falta na 

Política Nacional de Educação Ambiental o envolvimento das empresas na fomentação da 

Educação Ambiental. 

Para compreender a diferença entre as duas legislações, de como a Educação 

Ambiental pode ser abordada, convém analisar de forma histórica os fatores que contribuíram 

na elaboração delas. No período que antecedeu a aprovação da Política Nacional de Educação 
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Ambiental ocorreu no Brasil, em 1992, a Conferência da Organização das Nações Unidas 

(ONU) gerando como documento oficial a Carta da Terra (BRASIL, 1992). No quarto 

principio cita “Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável”. 

Paralelamente o cenário político era pós Plano Real  com uma gestão voltada para as 

privatizações de empresas estatais, ou seja  a soma destes dois fatores podem ter contribuído 

para a definição da Educação Ambiental na Política Nacional de Educação Ambiental. 

No Rio Grande do Sul, em 2000, o governo estadual implantou a participação cidadã 

para a discussão de forma coletiva da atualização do CMEARS consonante com os artigos 

250 e 251 da Constituição Estadual afirmando que “o meio ambiente é bem de uso comum do 

povo, e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida” (RIO GRANDE 

DO SUL, 1989), bem como que  

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo, preservá-lo e 

restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do 

Poder Público a adoção de medidas nesse sentido” (RIO GRANDE DO 

SUL, 1989) 

As definições que foram elaboradas por alguns autores, reforçam a preocupação com 

uma educação crítica, social e política do indivíduo e do coletivo como por exemplo, “[...] a 

Educação Ambiental deve se configurar com uma luta política” (SATO, GAUTHIER e 

PARIGIPE, 2005), “[...]um processo educativo eminentemente político, que visa ao 

desenvolvimento nos educandos de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e 

fatores sociais [...]” (LAYRARGUES, 2002), “[...] trabalhar não apenas a mudança cultural, 

mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e 

política” (MOUSINHO, 2003) e “a Educação Ambiental, apoiada em uma teoria crítica que 

exponha com vigor as contradições que estão na raiz do modo de produção capitalista[...]” 

(TREIN, 2008). Desta forma considerando as definições dos autores citados acima e a 

legislação estadual do Rio Grande do Sul definimos como parâmetro para elaboração de 

projetos de Educação Ambiental, uma prática educativa que “[...] deve ser crítica, libertadora, 

conscientizadora, científica, ética e, acima de tudo humanista (VALE e COUTO, 2003). 

Muggler, Pinto e Machado (2006, p.738), reforçam este entendimento, com base nas ideias de 

Paulo Freire que “[...] a educação é vista como a construção e reconstrução permanente de 

significados de determinada realidade e, assim, prevê a possibilidade de o indivíduo agir sobre 

essa realidade”. A Educação Ambiental crítica pode ser entendida como aquela que forma o 
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sujeito capaz de ler seu ambiente e interpretar as relações, os conflitos e os problemas ali 

existentes. De acordo com Carvalho: 

Na perspectiva de uma  educação ambiental critica, a formação incide sobre 

as relações individuo-sociedade e, neste sentido, individuo e coletividade só 

fazem sentido se pensados em relação. As pessoas se constituem em relação 

com o mundo em que vivem com os outros e pelo qual são responsáveis 

juntamente com os outros. Na educação ambiental critica esta tomada de 

posição de responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo 

próprio, com os outros e o com o ambiente, sem dicotomizar e/ou 

hierarquizar estas dimensões da ação humana (CARVALHO, 2004, p. 20). 

Os programas institucionais da CORSAN que continuaram abordando a temática 

Educação Ambiental envolviam ações em eventos, ocorrendo um discurso publicitário em 

detrimento do discurso ecológico. A Educação Ambiental formal deve ser transversal 

conforme é determinado pelo Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de 1997, isto é, não 

pode ser abordada de forma compartimentada e sim interdisciplinar. A Prática de Projetos 

caracterizada por ser globalizadora e inter/transdisciplinar pode ser uma alternativa 

pedagógica. Muggler, Sobrinho e Machado (2006, p.738) afirmam que esta alternativa 

pedagógica é “globalizadora, por constituir um instrumento de análise que permite 

dimensionar e perceber a complexidade, ou seja, uma estratégia de abordagem para investigar 

problemas além da compartimentação disciplinar”. Gallo (2009) aborda a compartimentação 

do conhecimento  e a especialização do saber devido a realidade do ensino contemporâneo, 

dificultando o entendimento da totalidade do conhecimento global sobre a realidade do aluno. 

Assim, por causa do “vácuo” nas ações de Educação Ambiental para as escolas sem 

condições de arcar com os custos do transporte dos alunos foi fomentado a elaboração do 

Projeto intitulado Águas do Futuro pelo autor. Este projeto ocorreu no período de julho a 

novembro de 2014 em parceria com a DEA da Prefeitura Municipal de Canoas e com a 

CORSAN representados pela Unidade de Saneamento de Canoas
234

 e pela Superintendência 

Regional dos Sinos (SURSIN)
235

 objetivando atender as escolas municipais da rede escolar do 

município de Canoas tendo como interlocutor o Multiplicador Ambiental
236

. 

O Projeto além de abordar a problemática dos alunos da rede municipal de Canoas não 

terem acesso as visitas na ETA, conciliou com outros problemas operacionais que a 

Companhia tinha como, por exemplo, na execução das obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. O PAC está destinando, desde 2013, R$75 milhões 

para obras de esgotamento sanitário nos bairros Igara, Rondon, Mathias Velho e Mato Grande 
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 �
 Unidade autônoma da SURSIN. 

235
 �

 Unidade autônoma da CORSAN. 

236
 �

 Funcionário da CORSAN que atua de forma voluntária nas ações de Educação Ambiental. 
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no município de Canoas para aumentar dos 17% de esgoto coletado e tratado para 50% (RIO 

GRANDE DO SUL, 2011). No entanto a CORSAN não possui poder de polícia ou de 

fiscalização para obrigar o usuário a realizar a ligação de esgoto na rede coletora da empresa 

(RIO GRANDE DO SUL, 1974). As residências são obrigadas pelo poder público municipal 

a instalar uma fossa e um filtro anaeróbico para realizar a conexão na rede pluvial para 

receberem autorização para moradia (CANOAS, 1995). Um dos problemas é que  

“ a não retirada do lodo produzido, no intervalo de limpeza considerado no 

projeto, ocasionará uma redução no tempo de detenção hidráulica e, 

consequentemente, o mau funcionamento do tanque com a perda excessiva 

de sólidos na sua saída, deteriorando a qualidade do efluente final” 

(CHERNIHARO, 1997, p.201) . 

A fossa indicada para uma família com 4 pessoas é de 4 m
3
 e segundo a norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) a limpeza deve ser realizada 

anualmente para manter a eficiência de remoção de carga orgânica na faixa de 80% 

(CHERNICHARO, 1997). No entanto esta limpeza não é orientada pela prefeitura, delegando 

para o morador a periodicidade da limpeza, o que ocorre somente quando a rede de esgoto 

apresenta problemas. Além destes dois problemas relatados o custo da limpeza da fossa é 

oneroso demais para a grande maioria das famílias o que poderá provocar um desvio da rede 

de esgoto sanitário da residência despejando in natura na rede coletora pluvial da prefeitura, 

facilmente percebido pelos fortes odores emanados pelas “bocas de lobo” ou dispositivos 

coletores públicos. 

O Projeto Águas do Futuro definiu a abordagem das seguintes temáticas: captação e 

tratamento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta seletiva  e 

lançamento de esgotos sanitários in natura nos arroios e rios do município de Canoas 

(CORSAN, 2014). Convém destacar que em junho de 2014 foi apresentado o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos definindo um conjunto de ações 

para cada grupo, mas especificadamente para as Operadoras de Saneamento como 

“[...]Redução de carga poluidora em área urbana – esgotamento sanitário; [...]Educação 

Ambiental[...]” (COMITESINOS, 2014). 

Portanto a Pedagogia de Projetos objetiva realizar uma abordagem 

inter/transdisciplinar a partir de um tema/problema, no caso do Projeto Águas do Futuro, a 

bacia hidrográfica da cidade de Canoas. Esta perspectiva de construção do conhecimento 

permite uma maior integração entre os educandos e o meio ambiente que os cerca de forma a 

“quebrar” o paradigma  de natureza sem os seres humanos, como algo puro e intocável. 
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METODOLOGIA  

 

A parceria entre a CORSAN e o DEA iniciou no inicio do segundo semestre de 2014 

de forma a planejar ações de Educação Ambiental na 21
a
 Semana Interamericana da água que 

iria ocorrer no período de 26 de setembro a 3 de outubro de 2014. O projeto Águas do Futuro 

foi elaborado para ocorrer em seis momentos. No primeiro momento foi realizado o 

planejamento em conjunto com os funcionários dos setores envolvidos no projeto sobre as 

diretrizes que iriam nortear. As escolas a serem escolhidas deveriam ser municipais e 

presentes nos bairros Rondon, Igara, Mathias Velho e Mato Grande; as palestras com duração 

máxima de uma hora para turmas de quinto e sexto ano nos turnos matutino e vespertino; o 

projeto iria começar as suas ações em julho para que as escolas tivessem tempo hábil para 

planejamento da forma de socialização das práticas; as escolas escolhidas (10) após a palestra 

receberam material informativo em formato de flip-charp sobre dicas de hábitos para proteção 

ambiental.   

No segundo momento a CORSAN designou um Multiplicador Ambiental utilizando a 

metodologia expositiva-dialogada. Foi apresentada a identificação dos arroios e rios que 

fazem parte da hidrografia do município de Canoas (Figura 1), o processo de tratamento da 

água, o processo de tratamento de esgoto e o destino dos resíduos gerados pelas residências 

no meio ambiente e descartados de forma inadequada.  

A aula prática-expositiva foi realizada em sala de aula, concomitantemente com a 

expositiva dialogada, simulando o processo de tratamento de água utilizado pela CORSAN no 

município de Canoas. Durante a aula de contextualização da bacia hidrográfica do município 

de Canoas foi apresentado o aspecto da água do Arroio das Garças destacando as impurezas 

possíveis de estarem presentes na amostra. Foi adicionado 3,0 mL de sulfato de alumínio a 

1%  (equivalente a uma dosagem de 30 ppm) em um litro de amostra do arroio e agitado com 

força durante um minuto e após, mais lento, até formar o floco visível. Esta amostra foi 

filtrada em funil de PVC com algodão para simular a etapa de filtração e comparada com a 

água do arroio sem tratamento (Figura 2).  
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Figura 9: Hidrografia do município de Canoas 

Fonte: Imagem obtida e adaptada a partir do Google Maps. 

 

Os alunos foram questionados sobre a potabilidade da água tratada durante a prática 

como um problema a ser resolvido, pois,  

[...] a experiência problemática é sentida, vivenciada, para que possa ser 

racionalmente equacionada como problema. Por isso o problema é sempre 

fruto do encontro, uma experiência que coloca em relação elementos 

distintos e que geram  problemática. E se o problema é o que força a pensar, 

somos levados a admitir que o princípio (origem) do pensamento é sempre 

uma experiência sensível” (GALLO, 2008, p.118). 

Os alunos demonstraram que entenderam que por estar límpida a água poderia ser 

consumida, o que foi refutado pelo Multiplicador Ambiental ao destacar que ainda era 

necessário adicionar cloro para torná-la potável. 

 

 

Figura 2: Prática-expositiva do tratamento de água. 
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Fonte: Fotografado pelo autor. 

A origem do esgoto pode ser, além de doméstica, pluvial (água das chuvas) e industrial 

(água utilizada nos processos industriais). Se não passar por processos de tratamento 

adequados, o esgoto pode causar enormes prejuízos à saúde pública pela transmissão de 

doenças. Através da rede coletora da CORSAN, o esgoto cloacal é lançado pelas residências e 

chega à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Os imóveis não conectados a rede da 

CORSAN lançam os seus efluentes na rede coletora da Prefeitura que posteriormente 

encaminha para os rios e arroios de Canoas. 

 

 

Figura 3: Diferenças de Esgoto pluvial e cloacal. 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

A rede coletora de esgotos é diferenciada para pluvial e cloacal (Figura 3). Na rede 

coletora da CORSAN (cloacal) são retirados, de forma rotineira, materiais que alguns 

moradores colocaram obstruindo a tubulação causando transtornos a população (Figura 4).  

No terceiro momento as escolas foram até a ETA da CORSAN no bairro Rio Branco 

para verificarem in loquo o processo de tratamento de água apresentado na escola. Nesta etapa 

os alunos através da visita orientada conheceram todas as etapas de tratamento de água e as 

analises necessárias para garantir a qualidade na água fornecida para a população de Canoas. 

No quarto momento as escolas foram até a ETE Mato Grande para conhecerem o 

processo de tratamento de esgoto pelo sistema de Lodos ativados e identificando a quantidade 

de resíduos que é retirado na etapa preliminar relacionando com a problemática do descarte 

do lixo de forma inadequada. 
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Figura 4: Resíduos retirados da rede de esgoto cloacal da CORSAN em Canoas 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

No quinto momento as escolas organizaram práticas de Educação Ambiental para 

serem socializadas em um evento que ocorreu na prefeitura de Canoas (Figura 5), as melhores 

práticas foram escolhidas por uma comissão (que envolvia um funcionário da CORSAN, um 

funcionário do DEA e um representante do COMITESINOS) para participarem do passeio no 

barco Martim Pescador.  

 

 

Figura 5: Evento de socialização das práticas pelas escolas. 

Fonte: Fotografado pelo autor. 
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O sexto momento foi o passeio no barco Martim Pescador em novembro de 2014 para 

que os alunos pudessem conhecer ás águas da bacia do Rio dos Sinos por outro ângulo 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6: Passeio barco Martim Pescador 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto mobilizou 10 escolas municipais de Canoas com quatro turmas de quinto e 

sexto ano em cada uma delas e abrangeu 1000 alunos e 40 professores. O projeto também 

contou com ajuda de funcionários da DEA e da CORSAN para que fosse viabilizado as visitas 

orientadas e as palestras nas escolas. Na socialização estiverem presentes 5 turmas de um total 

de 40 participantes. Os motivos alegados pelas escolas para justificar a ausência foram 

diversas mas uma se repetiu em todas: falta de tempo; pois entendem que o projeto deveria ser 

desenvolvido ao longo do ano e não em quatro meses (julho a outubro de 2014). Desta forma 

a comissão de avaliação dos projetos apresentados pelos alunos optou em destacar a 

participação de todos na socialização oportunizando a eles a ida ao passeio no barco Martim 

Pescador. 

Grandes transformações se fazem necessárias para que as ações em EA possam ser 

realizadas de modo integrado e permanente dentro das escolas, levando à mudança dos 

hábitos e atitudes aos agentes direta ou indiretamente envolvidos. Percebe-se a carência de 

uma reflexão coletiva, onde comunidade escolar e agentes públicos, interligados pela mesma 
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causa, sejam construtores na elaboração de um Projeto Pedagógico focado na formação do 

sujeito. O projeto apresentado demonstra que, mesmo pontual, pode-se sim desenvolver 

projetos que pela sua continuidade leve a uma conscientização transformadora. Destaca-se 

também a importância do educador ambiental como agente facilitador do processo, fazendo 

com que a multiplicidade de conhecimentos e vivências sejam o grande diferencial na 

construção desta cultura de sustentabilidade.  
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RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ESPAÇOS RURAIS: POTENCIALIDADES 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Andréia Leão da Fonseca Moreira
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RESUMO: Este artigo reflete sobre uma intervenção em EA realizada através da metodologia da 

pesquisa-ação, no âmbito do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Educação 

Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis. A intervenção realizada junto aos 

agricultores de localidades rurais pertencentes ao município de Canguçu/RS, mediante a atuação da 

autora como extensionista rural da EMATER/RS, objetivou promover, de forma participativa, 

reflexões sobre a redução e o destino correto dos resíduos sólidos gerados pelos próprios agricultores, 

visando à minimização dos impactos socioambientais derivados. Por meio de diagnósticos, reuniões, 

oficinas e da própria coleta seletiva nas comunidades envolvidas, as ações em EA mostraram-se uma 

importante ferramenta para a implementação dos princípios da PNRS. Abordou-se a questão da 

degradação ambiental e da desigualdade social associadas à geração/disposição de resíduos sólidos no 

meio rural, a partir da problematização concreta de suas causas e implicâncias nas esferas política, 

econômica e social, considerando neste processo os conhecimentos e experiências dos agricultores, 

contribuindo na constituição de seres críticos e na articulação de ações de enfrentamento.  

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Extensão Rural. Sustentabilidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa discorrer sobre ações de Educação Ambiental (EA) promovidas 

pela autora em sua atividade laboral como extensionista rural da Associação Rio-grandense de 

Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/ASCAR), realizadas 

através da Chamada da Assistência Técnica e Extensão Rural da Sustentabilidade (Chamada 

da Sustentabilidade - ATER) e da Chamada Pública do Programa de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES). A EMATER/ASCAR é o serviço oficial de 

extensão rural do Estado do RS e notadamente através de suas chamadas públicas realiza 

assistências técnicas para o fortalecimento da agricultura familiar através de melhorias nos 

processos produtivos.  (EMATER, 2015) 
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As ações apresentadas são produto das reflexões realizadas durante a Especialização 

em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, promovida pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 

objetivando formar educadores para atuarem nos espaços educadores onde se inserem. Tal 

especialização previa como trabalho de conclusão uma intervenção em EA através da 

metodologia de pesquisa-ação, nos espaços onde os alunos estavam inseridos, visando 

disseminar e implementar a cultura da sustentabilidade socioambiental.  Espaços educadores 

sustentáveis para o MEC (2014) são aqueles que em “seu fazer pedagógico, criam condições 

para promover a cultura da sustentabilidade socioambiental”.  

Neste sentido, o presente artigo tem como recorte de análise ações desenvolvidas no 

ano de 2015 junto aos agricultores das localidades rurais de Armada e Rincão do Salso, 

pertencentes ao município de Canguçu, estado do Rio Grande do Sul (RS), objetivando 

através da EA, promover reflexões sobre o destino correto dos resíduos sólidos produzidos 

pelos próprios agricultores, visando à redução dos impactos socioambientais derivados.  

Para tanto, se utilizou a compreensão de sustentabilidade cunhada por Boff: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 

informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente 

a Terra viva, a comunidade de vida humana, visando sua continuidade e 

ainda atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma 

que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução. (BOFF, 2012, p.107) 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei 9.795/1999 

(BRASIL,1999) compreende a EA como: 

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). 

Durante a atuação da autora na execução das Chamadas Públicas citadas, 

reiteradamente foram levantadas problemáticas socioambientais pelas famílias agricultoras de 

tais localidades, sendo o destino inadequado dos resíduos sólidos gerados um dos impactos 

negativos que mais requeriam intervenções. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o espaço rural apresenta diversas 

fontes potenciais de geração de resíduos. 

Além do esgoto e lixo domiciliares, incluem-se os resíduos da construção 

civil, embalagens de agrotóxicos e fertilizantes, esterco de animais, insumos 

veterinários, entre outros, dependendo das atividades realizadas em suas 

dependências. Mesmo sendo diversificado, nota-se que a composição do 
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RSD [Resíduo Sólido Domiciliar] rural é cada vez mais semelhante ao 

resíduo urbano, devido, muitas vezes, à proximidade das comunidades rurais 

a centros urbanos, além de hábitos e bens de consumo contemporâneos 

inseridos por toda a sociedade. (BRASIL, 2011, p.42). 

Nestas localidades, comumente os resíduos de origem orgânica são destinados à 

adubação (fontes de nutrientes), assim como para alimentação de animais domésticos. Já os 

demais resíduos, como recipientes de alimentos e até de agrotóxicos, antes de descartados 

definitivamente são reutilizados para diversos fins, como armazenar produtos tais como óleos 

lubrificantes e combustíveis e, até, temerariamente transportar água. 

É comum nas mais diversas regiões rurais do país a queima de grande parte desses 

resíduos, enterro e/ou depósito no entorno das residências, bem como lançada sem tratamento 

adequado em corpos d’água, como refere o MMA: 

A ineficiência no trato com o RSD [resíduos sólidos domiciliares] produzido 

na zona rural é refletida nas práticas de destinação dos resíduos, onde 

aproximadamente 70% dos domicílios rurais queimam, enterram ou lançam 

os resíduos em terrenos baldios, rios, lagos, igarapés e açudes. (BRASIL, 

2011, p.42). 

Neste sentido, os diversos resíduos sólidos gerados não têm o destino correto ou 

alternativo nas comunidades lócus da intervenção, tornando-se um problema ambiental para o 

Poder Público e para o meio ambiente, assim como para os próprios agricultores e 

coletividade. 

Oportuno registrar que Canguçu é o município gaúcho com o maior número de 

minifúndios do Brasil, com aproximadamente quatorze mil propriedades rurais (IBGE, 2010), 

sendo popularmente conhecida como a capital da Agricultura Familiar. É um município com 

ocupação humana predominantemente rural, fator que influência fortemente a economia local, 

destacando-se a produção de milho, soja, fumo e batata inglesa.  

Atualmente o município de Canguçu possui diversos assentamentos de reforma 

agrária, totalizando dezesseis. É o caso das localidades objeto da intervenção, sendo elas a 

Armada, disposta a aproximadamente 75 km da sede do município, com três assentamentos 

envolvidos (União, Novo Amanhecer e Sem Fronteiras) e a localidade de Rincão do Salso, a 

30 km da sede. Oportuno destacar que esta distância do meio urbano propicia maior facilidade 

de acesso ao supermercado e, por consequência a aquisição de produtos industrializados, 

como enlatados e plastificados. 

Outro fator que contribui para o acúmulo de resíduos é a produção de fumo e soja, 

pois demanda uso de agrotóxicos para o controle de “pragas” e doenças, gerando um volume 
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significativo de embalagens, que o sistema público de recolhimento e destino de resíduos não 

tem condições de enfrentar adequadamente. 

Não obstante este cenário, um importante avanço na temática dos resíduos sólidos foi 

a promulgação da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

A aprovação da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), após longos vinte e um anos de discussões no 

Congresso Nacional marcou o início de uma forte articulação institucional 

envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor 

produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves problemas 

causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros. (BRASIL, 2011). 

A PNRS deve se articular com a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 

1981), assim como com a já citada PNEA, e tem como um de seus princípios o 

desenvolvimento sustentável (DS)
238

, sendo que as diversidades locais sempre devem ser 

consideradas em qualquer ação atinentes a dita sustentabilidade, como o caso dos resíduos 

sólidos. 

A PNRS estabelece a prevenção, bem como a redução na geração de resíduos, entre 

outras medidas para conter seus impactos. Tem como proposta a prática de hábitos de 

produção e consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser 

reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que 

não pode ser reciclado ou reutilizado). 

O inciso XII do art. 1º da PNRS inova com o conceito de logística reversa definida 

como:  

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010). 

A logística reversa deve ser obrigatoriamente adotada no caso de “agrotóxicos, seus 

resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua 

resíduo perigoso” (inciso I, art. 33 da PNRS). 

                                                           
238

 �
 O DS para a Organização das Nações Unidas (ONU) é “um desenvolvimento que é capaz de garantir 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também às suas” 

(CMMAD, 1988, p. 09). Contudo, há que se registrar as críticas e as disputas de visão de mundo atinentes a tal 

conceito realizadas por diversos autores (MARTINS, SOLER, SOARES, 2001). 
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Tal lei estabeleceu uma série de instrumentos fundamentais visando o avanço no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 

manejo inadequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2011). Dentre tais meios encontramos a 

EA (inciso VIII, art. 8 da PNRS). 

Neste contexto, a EA configura-se como uma importante ferramenta para construção 

de diagnóstico e estabelecimento de ações das Chamadas Públicas executadas através de 

políticas públicas, visando enfrentar os impactos ambientais presentes no espaço rural em 

decorrência da geração e destino inadequados dos resíduos sólidos, justificando a intervenção 

ora relatada. Isto porque, conforme se depreende de Dias: 

[...] as reflexões sobre a EA debruçam-se basicamente sobre a crítica e 

reflexão ao modo de produção e consumo capitalista, o qual separa 

sociedade e natureza, subjugando esta última aos interesses da primeira, 

ocasionando a crise ecológica que se apresenta sob os mais variados 

impactos negativos, quer econômico (concentração de renda), social 

(injustiça social) ou ambiental (desequilíbrio ambiental) (DIAS, 2014, p. 

121). 

A EA se funda como um novo conceito de educação voltada para a sustentabilidade da 

relação entre sociedade e natureza, notadamente a partir de problematizações acerca do 

processo de produção e consumo capitalista, que hegemonicamente moldam a produção rural. 

 

METODOLOGIA 

 

No desenvolvimento da intervenção foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação. Para 

Tozoni-Reis:  

A metodologia da pesquisa-ação-participativa articula, radicalmente, a 

produção de conhecimentos, a ação educativa e a participação dos 

envolvidos, isto é, produz conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, 

ao mesmo tempo, realiza um processo educativo, participativo, para o 

enfrentamento dessa mesma realidade. (TOZONI-REIS, 2005, p. 271). 

Partiu-se de revisão bibliográfica referente aos temas da produção de resíduos sólidos 

no espaço rural, seus impactos ambientais, sociais e econômicos, bem como de legislações 

existentes. Concomitantemente, foi realizado levantamento das principais problemáticas 

alusivas à geração/destinação dos resíduos sólidos apontadas pelos agricultores da Chamada 

da Sustentabilidade - ATER e da ATES, nas localidades rurais de Armada e Rincão do Salso. 
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A metodologia da pesquisa-ação possui caráter qualitativo e se propõe a enfrentar 

determinada situação problemática relevante pertencente ao cotidiano do pesquisador e em 

conjunto com os partícipes, por isso sua característica situacional, conforme afirma Engel: 

A pesquisa-ação é situacional: procura diagnosticar um problema específico 

numa situação também específica, com o fim de atingir uma relevância 

prática dos resultados. Não está, portanto, em primeira linha interessada na 

obtenção de enunciados científicos generalizáveis (relevância global). 

(ENGEL, 2000, p. 181) 

Dessa forma, as comunidades rurais da Chamada da Sustentabilidade -ATER, foram 

consideradas partes fundamentais do processo de intervenção, desde a investigação da 

problemática (diagnóstico), como na ação-reflexão-ação das alternativas para enfrentá-la. 

O plano de intervenção em EA teve início em 2015 a partir das reflexões geradas na 

especialização as quais foram incorporadas à prática da autora na Chamada da 

Sustentabilidade - ATER. As atividades foram realizadas numa parceria entre Emater/Ascar, 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e Secretaria de Desenvolvimento Rural do 

município e a Cooperativa de Trabalho em Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos de Canguçu 

(COOPERSOL). Tal cooperativa foi fundada em 03/06/2003 e se localizada na região de 

Lacerda, na estrada BR-392, Km 120, primeiro distrito do município, envolvendo 14 famílias.  

Nesta chamada pública as famílias beneficiárias têm acesso a três visitas dos técnicos 

em extensão rural, duas oficinas e dois intercâmbios (visitas às experiências inovadoras em 

outras propriedades). As atividades são desenvolvidas conforme as demandas, visando ao bem 

estar social econômico e ambiental das famílias. 

A primeira ação da intervenção consistiu na realização de reuniões nas localidades 

citadas, com o objetivo de diagnosticar, através da participação ativa dos agricultores, as 

necessidades de cada localidade. Foram realizadas três reuniões nos assentamentos da 

localidade da Armada (União, Novo Amanhecer e Sem Fronteiras).  No Rincão do Salso, bem 

como na Escola Estadual Orestes Paiva, pertencente à localidade da Armada foram abordados 

os princípios da EA e da legislação ambiental brasileira, com destaque para a PNRS. 

Consequentemente, foram construídas ações visando à redução dos impactos oriundos da 

geração/destinação inadequada dos resíduos sólidos.  

Destaca-se a parceria realizada com a Escola Estadual Orestes Paiva Coutinho, 

localizada na Armada, posto que o plano de intervenção desenvolveu-se também a partir de 

ações de EA para as famílias assentadas. Como a escola citada possui alunos de famílias das 

localidades envolvidas e sendo a totalidade de seu público oriunda da reforma agrária, 

contribuiu na divulgação/apropriação das atividades pelas famílias de agricultores. Os 
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educandos ficaram responsáveis por divulgar material impresso às suas famílias e vizinhos 

com as respectivas datas das palestras e o roteiro das atividades de coleta de resíduos sólidos.  

Em decorrência deste primeiro momento, foram realizadas as seguintes atividades: 

- setembro de 2015: a autora proferiu palestra sobre os resíduos sólidos e seu destino 

adequado para os seguintes assentamentos: União, Sem Fronteiras e Novo Amanhecer (todos 

localizados na Armada) totalizando um público de 35 agricultores.  

- setembro de 2015: a autora proferiu palestra sobre os resíduos sólidos e seu destino 

adequado para a localidade de Rincão do Salso, reunindo 21 agricultores, sendo que nesta 

localidade participaram mais de um membro por família.  

- setembro de 2015: a autora proferiu palestra sobre resíduos sólidos e seu destino 

adequado para a referida escola, com um público de 37 educandos de anos iniciais (primeiro 

ao quinto ano). Os mesmos foram orientados para a adequada separação dos resíduos sólidos 

(latas, pets, plásticos, ferro, entre outros) em suas propriedades rurais, os quais na maioria das 

vezes são enterrados, elaborando-se em conjunto a programação da coleta seletiva (prevista 

para ser realizada uma vez por semestre). 

- outubro de 2015: realização de duas oficinas na localidade do Rincão do Salso, sendo 

uma de reaproveitamento dos próprios resíduos gerados e outra na temática da segurança 

alimentar, com foco nos efeitos dos produtos industrializados, visando, indiretamente, à 

redução dos próprios resíduos sólidos gerados nas propriedades.  

As oficinas acima mencionadas consistiram em: reaproveitamento de resíduos para 

elaborar vidros e latas decorados para armazenamento de mantimentos, decoração para festas 

com garrafas (enfeite de mesa ou lembrancinhas) e confecção de puffs com garrafas de 

Polietileno Tereftalato (PET).  

          Igualmente foi realizada oficina sobre segurança alimentar a qual abordou a 

elaboração de produtos derivados do leite (queijo, doce de leite, requeijão, ricota, iogurte e 

bebida láctea).  

Na sequência das atividades relatadas foi desenvolvida coleta seletiva dos resíduos 

sólidos, sendo realizada no dia 04 de dezembro a rota nos assentamentos da Armada e na 

Escola mencionada. Já na localidade do Rincão do Salso realizou-se no dia 18 de dezembro.  

A dinâmica de recolhimento adotada consistiu no acompanhamento do técnico da 

EMATER/ASCAR junto ao caminhão da coleta seletiva e com os integrantes da 

COOPERSOL, orientando a rota e em diálogo com as famílias a fim de sensibilizá-las para a 
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qualificação da ação, ou seja, a melhor separação dos resíduos e geração de renda para as 

famílias cooperadas. 

Destacamos que as atividades citadas acima fizeram parte de um recorte e seguem 

sendo executadas nas localidades citadas, pois este é um trabalho de extensão permanente. 

 

 

Resultados e Discussão 

Através da intervenção relatada foram beneficiadas 16 famílias da localidade de 

Rincão do Salso, e os três assentamentos de reforma agrária pertencentes à Armada (União 

com 63 famílias, Novo Amanhecer com 18 famílias e Sem Fronteiras com 22 famílias). 

Especificamente a partir das oficinas, produziram-se reflexões acerca da alimentação 

saudável, da necessidade de redução da geração dos resíduos sólidos, de reaproveitamento de 

alimentos no intuito de reduzir o consumo de produtos industrializados e a valorização dos 

alimentos produzidos nas propriedades, com embasamento na responsabilidade compartilhada 

(entre usuários e criadores). Vale salientar que nas reuniões e oficinas o público da chamada 

ATES é reduzido, tendo em vista o número de famílias dos assentamentos citados, contudo 

nas ações de coleta seletiva a participação é significativa (em torno de 68 famílias do total de 

103). 

As ações da pesquisa-ação foram desenvolvidas em diálogo com as comunidades, com 

a Escola Estadual Orestes Paiva Coutinho, com a EMATER/ASCAR, Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural e COOPERSOL, ao encontro 

do que propõe Loureiro: 

(...) o cerne da Educação Ambiental Crítica é a problematização da realidade 

de nossos valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. Ou 

seja, aqui conscientizar só faz sentido se for no sentido posto por Paulo 

Freire de “conscientização”: de processo de mutua aprendizagem pelo 

dialogo, reflexão e ação no mundo. Movimento coletivo de ampliação do 

conhecimento das relações que constituem a realidade, de leitura do mundo, 

conhecendo-o para transformá-lo e, ao transformá-lo, conhecê-lo. 

(LOUREIRO, 2007, p. 70) 

Avalia-se que a partir da mobilização realizada houve a adesão das famílias e o 

comprometimento com a seleção e participação nas atividades construídas. Oportuno dizer 

que a PNRS orienta o desenvolvimento de “programas para estimular a coleta regular em 

áreas rurais” (BRASIL, 2012, p.18). 
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Dentre os elementos trabalhados nas ações de EA, ressalta-se que a partir da seguinte 

provocação “Os resíduos sólidos não andam sozinhos, como será que chegaram até as nossas 

casas?” foi possível trazer para o debate novas possibilidades voltadas para o autoconsumo, 

redução do uso de agrotóxicos, manejo de solos, organização social, conhecimentos sobre as 

políticas públicas (especialmente como acessá-las). Entende-se que ações como as citadas 

possibilitaram trabalhar os diferentes eixos, seja econômico, social, cultural e ambiental, 

como propõe a PNRS: 

Para que as diretrizes da PNRS sejam obedecidas e as metas do PNRS 

alcançadas, são necessários ainda instrumentos e metodologias de 

sensibilização e mobilização capazes de influenciar os vários segmentos da 

sociedade, inclusive os profissionais da área e a população como um todo. 

Este papel de sensibilização e mobilização cabe à Educação Ambiental e o 

marco legal neste tema para o território brasileiro é a Lei 9795, da Política 

Nacional de Educação Ambiental72, estabelecida em 27 de abril de 1999. 

Esta considera educação ambiental como 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, 2012, p.121) 

Todas as atividades tiveram como premissa os princípios da PNRS e as 

potencialidades da EA como instrumento da mesma, agente problematizador e de 

enfrentamento/superação dos impactos socioambientais gerados pelo modo de 

produção/consumo capitalista e seus impactos no mundo rural. Assim, entende-se que as 

ações desenvolvidas estavam em diálogo com o PNRS, no qual se partiu de ações locais e 

coletivamente elaboradas para refletir e propor ações que contribuam a nível municipal, 

estadual e federal. 

Ainda que não tenha sido objetivo da pesquisa, cabe registrar que, para efetiva 

aplicação da PNRS no meio rural, é indispensável que haja responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, a qual envolve e responsabiliza proporcionalmente, não só as 

comunidades, mas também os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e aqueles responsáveis pelo manejo dos resíduos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A extensão rural tratou a temática da EA de diversas formas e focos, de acordo com o 

modelo de desenvolvimento proposto em cada período e em cada Chamada Pública. Em que 

pese todos os esforços realizados ao longo dos anos, a proposta desta intervenção, alicerçada 
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nos princípios da EA, da PNRS e através da metodologia da pesquisa-ação, encontrou “solo” 

fértil para se desenvolver. 

Articuladas com as comunidades envolvidas, as ações em EA efetivamente 

mostraram-se uma importante ferramenta para a implementação dos princípios da PNRS. 

Através das mesmas foi possível abordar a questão da degradação ambiental e da 

desigualdade social associadas à geração de resíduos sólidos no meio rural, a partir da 

problematização concreta de suas causas e implicâncias nas esferas política, econômica e 

social, considerando neste processo os conhecimentos e experiências dos agricultores, 

buscando contribuir para a constituição de seres críticos e na propositura de ações para o 

enfrentamento do cenário de destinação inadequada dos resíduos. A participação constante 

dos envolvidos, as parcerias engendradas agregaram valor às ações e geraram maior adesão às 

atividades. 

Entretanto, para desenvolver ações que de fato modifiquem processos são necessárias 

políticas públicas que possibilitem a produção e comunicação de conhecimentos e 

experiências nos espaços rurais, proporcionando, assim, reais condições para que os atores 

possam avaliar seus hábitos e experimentar novas formas de produzir e viver, sendo as 

Chamadas Públicas no contexto da extensão rural um espaço institucional privilegiado para 

tanto, bem como um potente espaço educador sustentável. 

Avaliou-se que o envolvimento do público das chamadas é fundamental para que as 

atividades tragam benefícios às comunidades, pois os agentes precisam estar comprometidos 

para perceberem a necessidade de mudanças.  

Nota-se, portanto, que o resultado dá-se pela articulação dos esforços e das demandas 

das comunidades, servindo de incentivo para as demais, visando o desenho de uma política 

pública eficaz voltada a esta categoria. Transformação esta que diariamente os extencionistas 

buscam desenvolver em suas ações perante as localidades atendidas, focalizando no 

desenvolvimento socioeconômico, preservação da qualidade ambiental e promoção da 

inclusão social, tornando-se necessário um processo de organização e democratização das 

informações, bem como a permanente educação continuada.  
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REVITALIZAÇÕES DOS SABERES E PRÁTICAS KAINGANGS 

SOBRE AS PLANTAS TRADICIONAIS COMO PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA INDÍGENA LIGEIRO 

 

Darci Emiliano
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RESUMO: Constato que os indígenas da tribo Kaingang da Terra Indígena do Ligeiro, município de 

Charrua-RS, vem perdendo ao longo dos tempos a tradição no uso de determinadas ervas e alimentos 

tradicionais, principalmente aquelas utilizadas para a fitoterapia e alimentos. Assim as questões que 

norteiam o nosso trabalho são: Por que deixamos de utilizar nossos alimentos e ervas tradicionais? Os 

mais jovens não têm interesse acerca dos saberes tradicionais de seu povo? De que forma resgatar os 

saberes tradicionais ancestrais ligadas com alimentação e saúde? Propõe uma pesquisa de campo para 

melhor compreender a natureza deste abandono, bem como alternativas teóricas e práticas para que 

este resgate seja feito. Concluo que há necessidade de se fortalecer tais conhecimentos de forma que 

os mesmos possam suprir as necessidades básicas da população, além disso, buscar as diferenças e as 

aproximações conceituais entre a biomedicina ocidental e as práticas e representações ligadas à saúde 

em sociedades tradicionais também chamadas não ocidentais, onde podemos incluir a sociedade 

indígena. 

PALAVRAS-CHAVE: Indígenas. Saberes. Tradição. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No processo histórico de ocupação dos territórios tradicionais dos kaingang muitas 

comunidades indígenas foram submetidas a situações de extrema violência e pobreza. A 

política indigenista, entre outros objetivos, intencionava transformar os indígenas em 

trabalhadores rurais e urbanos, isto é, estes eram vistos como seres em transitoriedade, em 

síntese, o objetivo era civilizá-los. Houve profundas transformações nas condições de vida 

deste povo, contrariando as suas necessidades e os seus reais interesses. Entretanto, nada foi 

capaz de destruir completamente a cosmologia kaingang e determinadas características de sua 

identidade, como por exemplo, a mobilidade no território. Sempre houve resistência e a 

organização sendo fortalecida. Atualmente, observa-se um movimento para revitalizar alguns 

saberes e práticas, no entanto sem negar o acesso aos direitos fundamentais conquistados pelo 

povo brasileiro. No bojo deste movimento nota-se uma redescoberta das plantas medicinais, 

fonte de alimento e presente nos rituais de cura das doenças físicas e espirituais. É nessa 
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perspectiva que a presente pesquisa se insere e também por ela vinculam-se as discussões da 

educação ambiental. A partir disto, um dos desafios é pensar o novo a partir da história e 

cosmologia kaingang.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DA CULTURA KAINGANG 

 

O povo Kaingang organiza-se socialmente em dois segmentos ou dualidades. De 

acordo com a tradição, conta-se que no principio do surgimento do mundo os kaingang 

surgiram do solo, por isso a cor da pele do corpo dos índios é semelhante à cor da terra. Logo 

já com esses dois grupos formados, kamé e kairú, cada qual tinha suas características e 

habilidades. 

Kamé, estes eram caracterizados pela força, por serem guerreiros tinham o corpo 

avantajado, pés e mãos grandes, unhas cumpridas, mas vagarosos. 

Kairú, esses tinham o corpo franzino, as mãos e pés pequenos, unhas curtas, mas 

tinham agilidade no pensamento e iniciativa, mas de pouca persistência. 

A dualidade não está presente só nas pessoas, mas nas plantas, nos animais, nos 

planetas, no sol e na lua, nos fenômenos meteorológicos que estão permeando todas as redes.  

O Kamé, usa as pinturas compridas no corpo e também nos artesanatos, é de 

identidade, até por que outros povos indígenas, também possuem suas características próprias 

de identidade.  

O Kairu utiliza traços circulares no corpo e também nos artesanatos e identificam os 

animais com suas marcas. Os membros de cada clã podem casar com uma pessoa do outro clã 

que não seja o seu, digo kamé com kairu. 

Para nós, kaingang, a figura do pai é o que define a perpetuação de seu clã, 

consequentemente filho de kairu sendo homem ou mulher será kairu, já filhos de pai kamé 

serão kamé. Como para o povo kaingang a figura masculina define descendência, existem 

casos em que não é aconselhado o casamento de uma mulher kaingang com um homem não-

kaingang, pois se acredita que desse relacionamento nasceriam crianças não-kaingang 

enquanto que o homem kaingang pode casar com a mulher não-kaingang - originando desse 

casamento filhos kaingang.  

 

ASPECTOS MÍTICOS 
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Conta o índio José Cirilo, morador da Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, karaí 

(líder) guarani Mbyás tronco linguístico tupi, referente aos indígenas de sua tribo, os quais 

ainda se alimentam do “bodiapé”, O pão dos Guarani, semelhante ao “emi” O pão dos 

Kaingang tronco linguístico jê: quando estão vendendo artesanato e pedindo esmolas no 

centro de Porto Alegre, naquele lugar havia árvores de fruta chamada (aguaí) nativas dos 

quais os índios se alimentavam, mas que com a colonização e construção da cidade, os não 

indígenas afastaram cada vez mais os guaranis daquele local e cortaram aquelas árvores 

frutíferas. 

Através das histórias passadas oralmente de geração em geração pelos índios, esses 

retornam constantemente na esperança de reencontrar esses frutos. Como não encontram, 

esses índios acham que o não indígena deve de alguma forma ou de outra, pagar essa divida 

com os índios, retribuindo com um pedaço de pão, troco, esmolas e que, para o guarani, isto 

não é mendigar, sim cobrar uma divida históricas dos brancos para com a comunidade 

indígena. 

 

PERSPECTIVAS DE NATUREZA 

 

Por si só nós indígenas somos conhecidos como preservadores do meio em que 

vivemos que é a natureza, terra, matas e rios. Existe uma relação recíproca de trocas, cuidados 

e respeito. Para nós o fato do rio ser sagrado, ainda quando os kujá falam com o espírito das 

águas para que conduzam certas doenças para longe das aldeias, fonte de alimentos, tais como 

peixes, e que sabemos que em breve ela esta sendo motivo de guerra entre nações (por 

exemplo,entre Israel e Palestina...), e está sendo comercializada a preço de ouro, e mesmo 

assim o não indígena acha que é uma fonte inesgotável, consequentemente não valorizando e 

poluindo. 

Em relação às matas, estas são fontes de alimentos e fontes de ervas e plantas 

medicinais, para cuidar da saúde física e mental do povo. O índio vive para manter a 

biodiversidade, e este povo da floresta, no entanto não quer abandonar sua forma tradicional 

de sustentabilidade, utilizando essas fontes para subsistência e não com objetivo de ganância. 

 

TERRA INDÍGENA 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 as T.I. são territórios de ocupação 
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tradicional, são bens da união, sendo reconhecido aos índios a posse permanente e o uso fruto 

exclusivo  das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. AsT.I. regularizadas pelo 

poder público devem ser : 

- habitadas de formas permanentes; 

- importantes para suas atividades produtivas; 

- imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao seu bem e estar; 

- necessárias as sua reprodução física e cultural.   

O Decreto 1775/1996, do Ministério da Justiça, estabelece que o processo de 

Demarcação de T.I. deve ser conduzido pelo Poder Executivo, no âmbito do Órgão 

Indigenista, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

Este processo, conforme o instituto socioambiental, é constituído por diversas fases: 

1 - Estudo de identificação; 

2 - Aprovação da FUNAI; 

3 - Contestações 

4 - Declaração dos limites da T.I. 

5 - Demarcação Física; 

6 - Homologação; 

7 - Registro. 

As lutas históricas pelas terras não são movimentos recentes já faz muito tempo, se 

vamos analisar, vem desde quando os portugueses vieram a invadir nossas terras. 

Consideravam-nos xucros, selvagens e canibais, e não como pessoas humanas, daí que 

começa também a prática do genocídio, éramos caçados como animais. 

Com a vinda dos imigrantes a colonização foi fundamental e decisiva a mediação do 

estado neste processo de colonização. Nota-se que os aldeamentos ocorrem não somente pelo 

interesse do estado, mas pela resistência do povo kaingang a partir de então começam os 

conflitos entre índios e colonizadores o que ainda acontecem nos dias de hoje. Esses conflitos 

ocorrem principalmente pelo desmatamento, quando os índios notam que a fonte de vida 

destes está sendo ameaçada, digo não só humana mais dos animais que ali habitavam, por isso 

reafirmo sobre a ótica do índio em relação a natureza, não se altera com o tempo. 

 

O ARTESANATO 

 

Na comunidade da Terra indígena do Ligeiro, uma das formas de recursos econômicos 
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vem da produção de artesanato, cito alguns dos quais: balaio, cestos, flechas, cocar, filtro dos 

sonhos trançados em canetas, braceletes etc. O artesanato pode ser comercializado entre os 

mesmos e também nas cidades próximas e distantes da aldeia. 

O que tenho notado também é que as mulheres trabalhando com seus artesanatos não 

estão sendo valorizadas, são esquecidas, não têm apoio das lideranças políticas em partes. 

Estes estão preocupados com a agricultura, para plantar soja, a soja para eles é o que dá 

dinheiro.  

Eles estão sendo pressionados pelas sociedades brancas, do comerciante, das 

cooperativas, dos vendedores de insumos e cereais. Então vocês analisam a situação dos 

índios não é fácil, isso está ocorrendo num período de quinze anos atrás no processo de 

monocultura. O indígena vê as plantações nos limites da terra, que são as do branco, o índio 

pensa, por que não posso também? As três ecologias - Félix Guattari – Ecologia Mental. 

Toda sua importância na identidade, sua dualidade kamé e kayrú, perpetuação de suas 

tradições, é uma forma de cultuar arte. 

A vida dos kaingang funciona com base na espiritualidade, que permeia aspectos 

culturais, dentre esses podemos citar o artesanato, pois o uso e presença de artesanatos faz 

parte dos rituais espirituais e cerimoniais, não deixando de ser parte integrante da cultura. 

 

DEFINIÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Para um kaingang tudo que está ligado com a proteção da terra, água, matas e animais 

tem relação com o convívio harmonioso e a pratica de uso coletivo. Quando falamos disso é 

em benefício de todos com racionalidade, ética, sustentabilidade; visando a qualidade de vida; 

é a consciência crítica despertada em nós para enfrentar todas as ações contrarias a 

conservação do meio ambiente; é a resistência ao sistema dominante capitalista, é o “não” 

para o desmatamento, agrotóxicos e não somente usufruir da natureza, mas também conservar. 

É a causa indígena, seus conhecimentos tradicionais aliados aos conhecimentos 

científicos com meio natural, é não trocar o homem pela máquina. 

Quero dizer que a sobrevivência do meu povo depende do saber patrimonial 

acumulado por milhares de anos, esse saber patrimonial é o saber local, é um conhecimento 

profundo de manejo do rio e da floresta, então quando desmata e polui você ameaça este 

saber, e invalidando este saber do qual depende a sobrevivência de uma comunidade indígena, 

imagine as consequências disso? Certamente trágicas. Já no Brasil a lei 9795 de 27 de abril de 
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1999, sobre Educação Ambiental decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela 

Presidência da República, dispõe no artigo 1º, entende por Educação Ambiental os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial a sua qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A TERRA INDÍGENA DE LIGEIRO 

 

Há que se destacar no mapa em destaque a existência de terras férteis, portanto, de alta 

produtividade, mas especialmente uma marca evidente de preservação de mata nativa, ou seja, 

de cobertura arbórea. Predomina a preservação ambiental e com baixa área de culturais 

anuais. Essa realidade está retratada em outras regiões do Brasil também em outras 

comunidades indígenas. Parece que onde está o branco está o solo descoberto e onde estão os 

indígenas estão as áreas preservadas e verdes. 

 

DADOS POPULACIONAIS 

 

Tabela 1: População 

População total 100% 1.524 habitantes 

Mulheres: 50.2% 760 habitantes 

Homens: 49.8% 754 habitantes 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 2: Pessoas residentes na comunidade de Ligeiro, Charrua – RS, por grupo de idade: 

IDADE HOMENS MULHERES 

50 anos ou mais 68 72 

25 a 49 anos 205 218 

15 a 24 anos 160 145 

10 a 14 anos 125 111 

5 a 9 anos 123 136 

0 a 4 anos 73 78 

Fonte: Autor. 

 

ALIMENTOS QUE CURAM 

 

Tabela 3: Frutas Nativas da T. I. Ligeiro 

Nome comum Kaingang Científico 

Amoreira preta krén Rubusfruticosus, L. 

Aritucum kokrey Annonaceae 

Butiá tãnhmàg Butia SP 
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Cereja kakanẽ Eugenia involucrata.DC. 

Coqueiro tãnh Arecastrumremanzoffianvm 

Goiaba Nativa kakanẽ FeijoaSellowiana, Berg. 

Guabiju kakanẽ Eugenia pungens, Berg. 

Guabiroba pẽnva Campomanesia SP 

Guamirim fyrkanẽ MyrtaceaeMyrceugenia SP 

Jabuticaba mã Myrclariatrunciflora Berg 

Uvaia kakanẽ Eugenia pyriformis 

Pinheiro fag Araraucariaangusdtifolia 

Pitangueira jymi Eugenia Uniflora 

Sete Capote kyrẽr Myrtaceae 

Vacun kakanẽ Sapindaceae 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 4: Plantas Alimentícias da T.I. Ligeiro 

Nome comum Kaingang Cientifico 

Abobora pého, pehu   Cucurbita pepo, L. 

Alface       - Lactuca sativa, L. 

Batata doce matatafẽj Ipomoea batata 

Broto de abobora  péhofẽj    Idem abobora 

Caraguatá do banhado fỹnh Bromeliaantiacantha  

Caruru ẽgoro Amaranthus SPP 

Cenoura    -  Daucuscarota, L. 

Erva Moura Fua/fuva    Solanáceas 

Feijão rãgrò PascolusVukgaris Leguminosa 

Mandioca kanin/mãnjóka Manihotesculenta 

Mandioca braba kumῖ Manichhot utilíssima 

Mentruz mῖtruj Chenopodiumambrosioides L. 

Milho gãr Zeamaysh 

Moranga pèho Cucurbita SP 

Pepino nin Cucumissativus, L. 

Seralha    - Sonchusoleraceus, L. 

Urtigão pyrfè Urerabaccifera L  

Fonte: Autor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A saúde e as curas tradicionais dos Kujás são tradições utilizadas ainda hoje pelo povo 

das Terras Indigenas. Entretanto há necessidade de se fortalecer tais conhecimentos de forma 

que os mesmos possam suprir as necessidades básicas da população, além disso, buscar as 
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diferenças e as aproximações conceituais entre a biomedicina ocidental e as práticas e 

representações ligadas à saúde em sociedades tradicionais também chamadas não ocidentais, 

onde podemos incluir a sociedade indígena.  

Atualmente nas comunidades kaingang as doenças físicas são tratadas prioritariamente 

nos postos de saúde, hospitais e ou farmácias, portanto, onde predomina a medicina ocidental. 

Por sua vez, as doenças espirituais, tais como feitiçaria, macumbaria, prioritariamente são 

tratadas pelo kujá. Esta é uma das aproximações feitas pelos kaingang em relação às doenças 

físicas, isto não anula a necessidade de um trabalho de saúde preventiva realizada pelos 

próprios indígenas através de plantas medicinais. 

O estudo proporcionou muitas conclusões importantes em função das proposições a 

que se destinou o estudo em seus objetivos, mas convém destacar alguns aspectos oportunos. 

As hipóteses levantadas no início do projeto foram confirmadas na pesquisa, 

especialmente no sentido de que: 

- Há efetivamente um abandono na preservação dos saberes e das práticas na cultura 

indígena; 

- Faltam ações efetivas de valorização e preservação da saúde física e espiritual; 

- Existe de maneira evidente a influência do branco na perspectiva de interferir nos 

hábitos e cultura indígenas; 

- Interfere na cultura indígena o espírito capitalista, da busca da independência 

econômica e da defesa de interesses pessoais e corporativos; 

- Os conflitos internos estão relacionados com a disputa econômica e de concentração 

privilegiada dos recursos. Os grupos políticos e de lideranças são conduzidos pelo interesse 

financeiro também. 

De forma genérica as hipóteses iniciais na investigação se confirmaram. Como 

aprendizagem pessoal destaco alguns aspectos:  

- A importância de preservar a cultura nos seus diversos contextos (idiomas, 

alimentação, ervas, danças, artesanatos etc),  

- A necessidade da escrita indígena pelos próprios indígenas, 

- Importância de manter contato com outras terras indígenas, 

- Retomada de valores éticos e o trabalho coletivo, 

- Fortalecimento da identidade e pertencimento da etnia. 

 

Dificuldades e problemas encontrados na T.I. Ligeiro - RS 
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Como o número de habitantes jovens que habitam na T.I. Ligeiro se constitui a 

maioria, constatou-se vários problemas e necessidades enfrentados, dos quais cito alguns de 

forma bem pontual: 

- Falta de livros didáticos com a escrita kaingang; 

- Empregos; 

- Programas de orientação sexual = prostituição, DST- Doença 

sexualmentetransmissível, gravidez precoce; 

- Violência= conflitos internos, Lei Maria da Penha; 

- Discriminação e preconceitos 

- Drogas e Álcool excessivo; 

- Falta de apoio familiar e lideranças políticas; 

- Perda da identidade; 

- Capacitação; 

- Órgãos Públicos responsáveis por estes, não estarem cumprindo com suas 

obrigações. 

 

Avanços conquistados pelos indígenas da T. I. Ligeiro: 

- Formação de Professores Bilíngue; 

- Formação de Agente de Saúde; 

- Conquista da Autoconfiança; 

- Revitalização dos saberes indígena; 

- Cotas nas Universidades e nos Institutos Federais; 

- Bolsa Permanência na Educação; 

- Jogos de integração com outras T.I.; 

- Acesso a Tecnologia; 

- Alfabetização. 

 

Possibilidades de enfrentamentos dos problemas: 

- Ensino médio que está sendo implantado; 

- Salas de aulas, laboratórios, biblioteca e banheiros; 

- Projetos de oficinas de resgate cultural, uso de ervas medicinais, cantos, danças e 

artesanato; 

- Cursos Profissionalizantes; 
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- Palestras, cursos sobre drogas, álcool, cigarros, crack, DST, gravidez precoce e Lei 

Maria da Penha; 

- Grupos de jovens; 

- Grupos de mulheres; 

- Licenciaturas ligadas a questões indígenas; 

- Construção de quadras esportivas; 

- Garantia de bolsa escola, para evitar evasão escolar; 

- Instrutor em informática; 

- Tratamento psicológico para viciados e posterior acompanhamento; 

- Construir uma estufa para ervas medicinais; 

- Governo indenize os agricultores, pelas suas terras e benfeitorias para demarcação de 

T.I., evitando conflitos; 

- Parcerias entre órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e iniciativa privada. 

Essas são constatações e encaminhamentos pontuais que precisam ser registrados no 

final do estudo. Não definimos como proposta apenas o levantamento de dados, mas também 

proposições que possam contribuir para que essa primeira investigação tenha resultados de 

iniciativas que possam melhorar as condições de vida da comunidade T.I. de Ligeiro RS. 
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RESUMO: Este trabalho resulta de uma pesquisa de doutorado, que teve como objetivo analisar a 

contribuição da Educação Ambiental para alfabetização e formação humana junto a uma turma de 

trabalhadores em uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos. A pesquisa buscou as possíveis 

interfaces entre a Educação Ambiental e a Educação Popular, tendo como referência a 

transversalidade, conforme Barbier, e a educação libertadora, proposta por Paulo Freire. As questões 

investigaram a contribuição da Educação Ambiental para uma aprendizagem significativa na 

alfabetização de adultos trabalhadores de cooperativas de resíduos sólidos e o papel das estratégias 

ecopedagógicas para a formação humana emancipatória junto a esses sujeitos. A observação 

participante, a roda de conversa e entrevistas semiestruturadas foram procedimentos na construção dos 

dados. A experiência ampliou a percepção em relação ao papel socioambiental como catadores, na 

interação afetuosa com a água, o ar, as plantas e com os outros seres, na relação cuidadosa com o meio 

ambiente. Assim, ressalta-se a importância da contribuição da EA para a efetivação de uma educação 

transformadora, fortalecendo os princípios da EP. Elos de compromisso para mudanças sociais que 

alimentem a vida no Planeta Terra.       

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Alfabetização de Catadores. Formação Humana.  

 

 

NASCENTE DAS ÁGUAS  

 

As águas que brotam aqui emanam da mesma fonte que germinou a pesquisa de onde 

se origina este artigo. A fonte onde brota a água é a mesma onde nasce a vida. A água conduz 

a vida, a vida do nosso Planeta. Presente em todos os lugares, dentro e fora do coração, ela 

permeia as relações, contorna as ações, define as decisões e dá cor, sentido e sabor à criação. 

Assim, submergidas nessa revelação, apresentamos este trabalho envoltas no mais profundo 

entendimento de que a água não é somente uma fórmula científica. Para muito além de uma 

relação mercadológica e utilitarista, bebemos da fonte que compreende a água em sua 

dimensão cultural, poética e espiritual. Compartilhamos esse pensamento com Ribeiro, 

Catalão e Fonteles (2014, p. 5) que explicam:  

A água é a molécula mais abundante de nosso corpo, mais abundante do 

planeta. Sabemos que a água não significa tão somente a equação 

científica: H²O, ou seu manejo sustentável como querem os utilitaristas. 
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Água para nós transcende os limites do uso e das necessidades elementares 

de tudo que vive sobre a Terra, ela é um elemento carregado de simbologias 

ancestrais e de nossas lembranças originais de termos navegado no líquido 

amniótico e confortável desde o seio materno. Por isso precisamos tanto de 

fazer aflorar uma inteligência sensível e criativa para ver e sentir a água, 

nas suas dimensões simbólicas poética, cultural e espiritual tão comum às 

tradições primevas de todos os povos da Terra.  

Permeadas por esse entendimento, observamos que a água envolve a temática da 

referida pesquisa, “Educação Ambiental na Alfabetização de Trabalhadores de Cooperativas 

de Resíduos Sólidos: por um resgate de elos submersos”, pois essa temática possui um caráter 

que situa esses trabalhadores em uma ação de religação entre o homem e a natureza, ao 

lidarem cotidianamente com a triagem de resíduos sólidos. Dessa maneira, juntamente com o 

rigor acadêmico, requer também, da mesma forma que a água, um tratamento integrador das 

dimensões simbólicas poética, cultural e espiritual que envolve a todos.      

O analfabetismo no Brasil é uma pegada deixada nas areias da nossa história 

colonialista construída nas relações entre os nativos que aqui habitavam, os que foram 

trazidos da África e os colonizadores europeus. Desde o início do período colonial, com as 

ações evangelizadoras dos jesuítas, muitos têm sido os programas e as iniciativas, com as 

mais diversas concepções e interesses que, de tempos em tempos tentam atender essa 

demanda. A partir da década de 1960, com o trabalho politizador de alfabetização de adultos 

realizado por Paulo Freire, ficou ainda mais evidente que o analfabetismo traz consigo muito 

mais que apenas um grupo de pessoas que não teve a oportunidade de aprender a ler e a 

escrever. Compreendemos hoje, mais que antes, o analfabetismo como um estigma da 

exclusão, do descaso, da ganância, decorrente de um modelo civilizatório sustentado pela 

exploração do homem e da natureza.  

Presente na sociedade, essa demanda oculta, portanto, jogos de interesses das mais 

diversas naturezas: econômicos, quando considerados dispendiosos; políticos, quando usados 

pelos truques ilusionistas dessa arte; sociais, ao se tornarem um problema pelas ruas das 

cidades; humanos, ao serem vistos como pessoas de direitos. Assim, muitas têm sido as 

iniciativas que se voltam a essa demanda, com o surgimento de programas federais, estaduais 

e municipais sem, contudo, obterem êxito. A grande demanda de pessoas adultas que não 

sabem ler e escrever continua existindo e tornou-se um aspecto da sociedade brasileira 

incorporado à sua natureza, vivido por muitos, ignorado por uns e naturalizado por outros.  

O desafio que se interpõe agora é pensar uma alfabetização inserida na formação 

humana, na formação do cidadão crítico. No entanto, entendemos que o sentido profundo 
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dessa formação se efetivará se inserido na subjetividade, no sentimento, no pertencimento, se 

compreendido à noção do todo interdependente, interativo e sistêmico. A uma noção, 

portanto, oriunda da percepção transversalizada da Educação Ambiental (EA), que ultrapassa 

os limites explicativos do paradigma cartesiano ainda muito presentes na produção do 

conhecimento, especialmente no processo de alfabetização de adultos.  

Vendo dessa maneira, outras indagações emergem: como pensar um cidadão capaz de 

cuidar de si, do outro e da sociedade sem uma ecocompreensão do mundo, sem a percepção 

das relações que permeiam as comunidades de vida neste planeta? Como pensar um programa 

de educação, especialmente de alfabetização de adultos, sem levar em consideração que todos 

somos constitutivos de um mesmo meio ambiente? Como vislumbrar um futuro desejável, 

sem reflexões e atitudes ambientais? Da mesma forma, mediante o campo que aqui se 

configura, podemos ainda indagar: Como a Educação Popular (EP) pode trazer novos sentidos 

para a Educação Ambiental? 

O cidadão crítico e consciente é aquele que compreende, se interessa, 

reclama e exige seus direitos ambientais ao setor social correspondente e 

que, por sua vez, está disposto a exercer sua própria responsabilidade 

ambiental. Este cidadão, quando se organiza e participa na direção de sua 

própria vida, adquire poder político e uma capacidade de mudança coletiva. 

Esse princípio assenta bases sólidas para a construção da sociedade civil, 

pois são os movimentos sociais, no redimensionamento de sua participação 

social, os que podem validar o processo para gestar uma utopia de 

qualidade de vida alternativa, que se atualiza no cotidiano e dentro de um 

horizonte futuro, desejável e viável. (GUTIÉRREZ; PRADO, 2000, p. 15) 

A experiência com a alfabetização de adultos, trabalhadores de cooperativas de 

catadores de resíduos sólidos em Goiânia, realizada no contexto dessa pesquisa, mergulhou 

nesse pântano com as estratégias da EA e, com suas lentes, buscou apreender como essa 

situação se apresenta hoje na sociedade, promovendo um encontro com a EP. A EA e a EP 

possuem domínios peculiares que, academicamente, os constituem como campos 

epistemológicos. Conforme Canesin (2002, p. 99): 

Os campos são espaços de produção de bens simbólicos permeados por 

relações de poder expressas em conflitos, lutas, consensos entre os diversos 

agentes que, dispostos hierarquicamente, disputam o domínio destes bens 

como forma de autoridade, legitimidade e prestígio.  

A submersão feita nesse ambiente, por meio da pesquisa realizada, trouxe à superfície 

dessas águas o murmúrio dos diálogos que se constituem na interlocução e hibridação desses 

campos. Embora nasçam nas mesmas fontes e compartilhem de uma mesma realidade, 

surgem isoladamente nos programas e nos projetos educacionais, como se constituíssem 
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aspectos de diferentes e apartadas realidades. A experiência realizada indicou que as lutas e os 

conflitos surgem das relações de confronto com as forças conservadoras e desarticuladoras 

dos movimentos sociais contra as quais a EA e a EP se posicionam do mesmo lado.  

A observação que se faz é de que, no campo da educação, há um entendimento 

reduzido e aligeirado, predominante, acerca da EA. Um juízo que a coloca distante das 

discussões de currículo, avaliação e políticas públicas como se essas também não 

perpassassem pela discussão da Educação Ambiental. É, portanto, com o entendimento de 

uma EA entranhada na educação em geral e em nome do compromisso com a efetivação da 

educação como um direito e de qualidade para todos que buscamos, por meio dessa pesquisa 

acadêmica, caminhos alternativos para maior aproximação das exigências de uma demanda 

específica de escolarização de nossas comunidades e da sociedade.  É uma parte da ciência 

que se ocupa com a construção de uma sociedade mais justa e mais humana.   

As estratégias da EA buscam um caminho integrador conduzindo à religação do 

homem aos seus territórios de vida, ao percorrer esse caminho ao longo da pesquisa realizada, 

ela fez emergir com nitidez a fragmentação tão presente nos procedimentos educacionais 

comumente adotados. De tal modo, pudemos perceber com maior clareza o quanto a educação 

está impregnada pela fragmentação e o quanto, nessas águas, as sombras nos turvam a visão. 

E a EA nos dá fôlego para percebermos que, na verdade, está fragmentada não somente a 

educação, mas toda a sociedade em sua maneira de se organizar e de se relacionar com a vida.   

O amálgama na relação entre a EA e a EP, nascido na experiência de alfabetização de 

uma turma de catadores de resíduos sólidos em Goiânia, originou um estudo de significativo 

valor por trazer à superfície uma realidade que repousa na sombra das águas profundas: a 

permanente demanda de catadores que não sabem ler e escrever.   Uma demanda que está 

vinculada à história e ao modelo socioeconômico do país, assim como ao abandono, 

desigualdade e exclusão que moldaram a sociedade brasileira. A natureza integradora da EA é 

fonte nova para essas águas que chega articulando a educação libertadora de Freire (1987), 

com o pensamento transdisciplinar de Nicolescu (1999), o pensamento complexo de Morin 

(2008) e a biologia do amor de Maturana (2009).   

  

A DEFINIÇÃO DO LEITO NOS CONTORNOS DA METODOLOGIA  

 

Qual a contribuição da Educação Ambiental para uma aprendizagem significativa na 

alfabetização de adultos trabalhadores de cooperativas de resíduos sólidos?  de que forma as 
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estratégias ecopedagógicas podem contribuir para a formação humana emancipatória de 

alfabetizandos trabalhadores de cooperativas de resíduos sólidos? A partir dessas questões, 

que emergiram da força das águas que envolveram a pesquisa, definimos como objetivo geral 

analisar a contribuição da Educação Ambiental para alfabetização e formação humana junto a 

uma turma de trabalhadores em cooperativas de resíduos sólidos na cidade de Goiânia. Esse 

objetivo foi mobilizado por três objetivos específicos em movimentos confluentes das suas 

águas: inserir a EA, como tema gerador e transversal, em uma turma de alfabetização de 

trabalhadores de cooperativas de resíduos sólidos; desenvolver estratégias transdisciplinares, 

integrando conhecimentos e a complexidade do indivíduo contribuindo para a aprendizagem 

significativa e a expansão do ser e, por último, desenvolver atividades ecopedagógicas como 

estratégias de alfabetização. 

O diálogo entre a EA e a EP, trazido pela natureza dessa pesquisa, requereu a 

procedimentos metodológicos que permitissem essa articulação. Assim, foi feita inicialmente 

a opção pela pesquisa-ação. As águas movimentadas ao longo do percurso foram nos 

revelando, no entanto, que esse diálogo se efetivaria, de maneira mais integradora e 

aprofundada, fazendo também a interlocução com a Pesquisa Participante, que se alinha à 

história da EP. Assim, fomos nos colocando em uma postura de abertura para a escuta sensível 

e a construção do diálogo entre esses campos, a fim de fortalecer a intenção de realizar uma 

experiência capaz de apontar para resultados significativos no universo da alfabetização de 

adultos.  

A turma constituída para a realização da pesquisa foi vinculada ao Programa AJA-

Expansão da SME de Goiânia. Por essa razão, ao permear as margens desse percurso o 

fizemos a partir do referencial trazido pelo Programa AJA-Expansão da Secretaria Municipal 

de Educação (SME) de Goiânia, pois esse foi o referencial com o qual a pesquisa precisou 

dialogar ao trazê-lo para o campo da EA. O AJA-Expansão é uma das ações dessa secretaria 

voltadas para a educação de jovens e adultos. Por essa razão, aparece como parte da Proposta 

Político-Pedagógica da EAJA
242

 da SME de Goiânia, que em sua versão 2010-2013 aponta 

com qual concepção de educação ela se compromete. Dessa forma, inicia a sua 

“Apresentação” expondo:       
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 �
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2000. Cabe esclarecer que a referência ao adolescente se inicia a partir de uma experiência intitulada: “Intenção 

de estudos: experiência com adolescentes de 1ª à 4ª série de 11 a 17 anos” realizada em 1992, com turmas de 

adolescentes, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG).     
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A Proposta Político-Pedagógica (PPP) da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (EAJA) apresenta uma organização curricular 

fundamentada na concepção humanista e histórico-dialética de formação do 

sujeito, na compreensão da prática pedagógica como uma atitude política e 

dialógica que visa a construção do conhecimento e cria possibilidades de 

interferência do sujeito na sociedade.  

Essa concepção faz referência a Paulo Freire que teve no exercício da alfabetização de 

adultos o lugar de origem de seu projeto educacional, assentado em uma concepção 

comprometida com uma perspectiva de educação onde se pode pensar uma prática pedagógica 

“humanista”, “política” e “dialógica”.  “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 

pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu.” (FREIRE, 1987, 

p. 78) 

O objeto desta investigação requereu outras abordagens provenientes de uma 

epistemologia transdisciplinar suscitada pela Educação Ambiental. Essas novas abordagens 

suscitadas pela EA também se inserem em um movimento dialético que reconhece “as 

poderosas ferramentas de análise da sociedade de classes que nos foram legadas pela 

economia política marxista” (SILVA. 2003, p. 147), mas percebe a complexidade das relações 

sistêmicas entre o todo e as partes  permanentemente interconectadas afastando-se das 

posturas fragmentadoras, nesse sentido, buscando uma visão de totalidade capaz de trazer 

novas relações, além da já estabelecida relação entre o todo e as partes. Partilhamos esse 

entendimento com Catalão (1993, p. 17) quando esclarece que: 

A concepção de totalidade aqui trabalhada inclui a necessidade de 

estabelecer possíveis diálogos, além daquele fundamental entre o todo e as 

partes, outros tantos que superassem a cisão entre sincronia/diacronia, 

homem/natureza, sujeito/objeto, indivíduo/sociedade, razão/sentimento, 

conhecimento/sabedoria, mente/corpo, síntese/análise, mundo vivido/mundo 

concebido e outros tantos pares de opostos que somente uma metodologia 

dialética poderia nos abrir caminho diante da inesgotabilidade do real.             

Deste modo, a transversalidade apresentada por Barbier, se entrelaça à noção de 

transdisciplinaridade (NICOLESCU, 1999, p.180) e à teoria da complexidade trazida por 

Morin.  Essas noções constituíram uma postura indispensável para desvelar as relações da 

multirreferencialidade do conhecimento, valorizando o papel da sensibilidade, da imaginação, 

da emoção, da intuição, da poesia, da metáfora imprescindíveis para a religação do sujeito à 

sua natureza e à natureza da natureza. (MORIN, 2008) 

A pesquisa-ação existencial nos fez perceber, por conseguinte, que, para esse estudo, 

era necessária uma compreensão capaz de demonstrar a relação existente entre os elementos 

fundantes da pesquisa: a Educação Ambiental, a Educação Popular, as cooperativas de 



 

489 

 

resíduos sólidos e os sujeitos envolvidos nessa tessitura. Encontramos em Morin esse 

entendimento quando apresenta a complexidade como a conexão entre a unidade e a 

multiplicidade, ressignificando o conhecimento pertinente. 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 

significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos 

diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um 

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 

entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a 

multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos 

confrontam cada vez mais e de maneira cada vez mais inelutável com os 

desafios da complexidade. (MORIN, 2003, p. 38) 

O desdobramento dessa visão integradora no acoplamento da EA à EP suscita a 

necessidade do acoplamento também das metodologias da pesquisa-ação existencial com a 

pesquisa participante, a fim de amparar o universo da experiência realizada. Enquanto uma 

fortalece a abordagem subjetiva e abre-se para as dimensões da arte, da poesia e também para 

as espirituais e multiculturais da vida, a outra põe o foco na visão crítica da realidade por sua 

vinculação histórica com os movimentos sociais populares. Ao mesmo tempo, pode-se 

observar que ambas se identificam com os princípios da emancipação, da transformação, da 

libertação das condições humanas subordinadoras. 

A transversalização, portanto, como postura proveniente da pesquisa-ação, é a abertura 

para a escuta e dialogicidade ao longo do percurso da pesquisa. Essa abertura cria, contudo, 

uma coerência interna que demanda um rigor metodológico específico correspondente a cada 

nova circunstância.  Inicialmente, houve o entendimento de tomar como procedimentos 

necessários a consulta bibliográfica que trata da temática em questão, assim como a pesquisa 

documental (fontes oficiais e institucionais) e a pesquisa in loco, mas outros procedimentos 

metodológicos foram sendo adotados por esta investigação, construídos ao longo do processo, 

de acordo com os princípios da pesquisa qualitativa e da pesquisa-ação. A entrevista semi-

estruturada foi um procedimento importante, que trouxe contribuições reveladoras do 

universo envolvido. 

A pesquisa realizada na comunidade da cooperativa Acop envolveu 14 colaboradores 

na formação da turma, sendo 10 mulheres e 4 homens. Dentre esses, havia duas alunas que 

moravam nas imediações mas não eram catadoras e uma catadora que participou como 

educadora popular, sendo nossa auxiliar, recebendo uma bolsa da Incubadora Social da 

Universidade Federal de Goiás. Embora tenha contado com a colaboração de 13 educandos, a 
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permanência deles na turma foi irregular: 3 educandas saíram, em momentos diferentes, ao 

longo do mês de junho, outra entrou no mês de julho e saiu no final de setembro e outra que 

só entrou em outubro e saiu no final de novembro.  

 

            

            Figura 10: Encontro no galpão                                               Figura 2: Fazendo mandalas com CD 

              Fonte: acervo da pesquisa                                                              Fonte: acervo da pesquisa 

 

A experiência de alfabetização realizada com os educandos teve a duração de 8 meses, 

período determinado pelo Programa AJA-Expansão. As atividades se iniciaram, nessa turma, 

no mês de maio e foram encerradas no mês de dezembro, do ano de 2014. As aulas 

aconteciam de 2ª a 5ª feira, das 17h30 às 20h, horário combinado com o grupo, sendo a 6ª 

feira reservada para a formação continuada com os educadores populares no Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação - CEFPE, da SME de Goiânia. Após quase dois 

meses com a turma funcionando em espaços improvisados, primeiramente no galpão da 

cooperativa e depois na varanda da casa de uma catadora, pudemos, finalmente, alugar uma 

sala e adaptá-la para a instalação da turma. Período de persistência e superação dos obstáculos 

para aproximar o mundo escolar ao mundo daquela comunidade. A partir de então, os 

encontros diários se materializaram em um espaço onde os ensinamentos se faziam pelas 

trocas de saberes, despertando em cada sujeito a sua palavra e o seu sentido profundo de ser.  

A observação participante se deu a partir das considerações apontadas por Barbier 

(2007) ao que ele se refere como sendo observação participante predominantemente 

existencial (OPE), que nos fizeram perceber os entrelaçamentos que possuíamos com aquela 

realidade, pois a nossa participação na pesquisa se procedeu, ao mesmo tempo, como 

pesquisadora participante e como educadora popular, aumentando o nosso compromisso com 

aquela comunidade. 
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A entrevista semiestruturada, o portfólio, as rodas de conversa, o diário de campo, os 

registros fotográficos, a pesquisa documental, dentre outros, foram procedimentos 

metodológicos que foram sendo solicitados ao longo da pesquisa. Destacamos, dentre eles, 

também, algumas estratégias ecopedagógicas utilizadas, fortes aliadas para o alcance dos 

objetivos propostos: a trajetória de vida, religação com a natureza através de excursões e eco-

atividades integradoras, respiração profunda, trabalho com o corpo, sensibilização, vivências 

com a água, produções artísticas, exposição final dos trabalhos produzidos. 

 

                
            Figura 3: Cuidando da água                                                       Figura 4: Memorial do Cerrado                                               
             Fonte: acervo da pesquisa                                                            Fonte: acervo da pesquisa  

 

 

CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS FINAIS REUNIDOS NO VALE DAS ÁGUAS 

 

Os elementos que despontaram a partir do contexto estudado trouxeram abertura para 

a possibilidade de diversas compreensões. As narrativas dos participantes constituíram o 

caminho central por meio do qual fizemos as análises descritivas e interpretativas do 

conteúdo, relacionando os dados, entrecruzando informações a partir de grandes unidades de 

análise definidoras do conteúdo e da forma. Nesta análise, emergiram das unidades 

significativas presentes nas narrativas as seguintes categorias integradoras: Educação 

Ambiental, Educação Popular,  alfabetização de catadores, resíduos sólidos e  cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, que reunidas foram  capazes de responder às questões da 

pesquisa, ampliando o conhecimento sobre o assunto. As análises dos elementos suscitados 

foram feitas a partir da análise de conteúdo, conforme Franco (2012). Nesse entendimento, 

todos os dados são contextualizados e relacionados a outros dados, implicando multivariados 

tipos de comparações contextuais.  
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O que notamos, ao longo da pesquisa, é que existe muita dificuldade no campo da EP  

para integrar os princípios holísticos da EA. Essa dificuldade não reside em resistências 

vazias, por parte de quem trabalha com a educação, mas, principalmente, no desconhecimento 

da EA como um campo que tem uma concepção e princípios próprios, em parte localizados 

em uma zona de não resistência onde, segundo Nicolescu (2000), o “Conhecimento não é nem 

exterior nem interior: ele é simultaneamente exterior e interior.” Portanto, capaz de incorporar 

e ser incorporado simultaneamente às práticas didático-pedagógicas. Uma demanda que 

implica em formação para que a EA não seja compreendida como uma temática, mas 

incorporada ao trabalho educacional escolar, transversalizando princípios e concepções e, em 

decorrência, toda a prática desenvolvida, resgatando a alma da educação e fazendo com que a 

EA não seja mais vista como estranho no ninho no campo da EP.  

Ainda hoje, não raro, entendem a EA como alienação e distanciamento das lutas 

sociais, mas, bem diferente disso, a experiência que vivemos junto a essa comunidade nos fez 

ver com clareza que foi pelo nosso embasamento nos princípios multirreferenciais, 

multidimensionais e transdisciplinares da EA que nos fortalecemos para o alcance dos 

propósitos lançados. A experiência vivida no campo desta pesquisa acoplou o entendimento 

de que a educação é a via por meio da qual o homem pode reinventar a vida, aprendendo a ser 

quando aprende a conhecer, a fazer e a viver juntos.  

As falas dos sujeitos que participaram da experiência são ecos da experiência vivida, 

que confirmam a relevância do estudo proposto: 

Esse trabalho, dessa pesquisa e dessa ação que foi feita, nós consideramos 

como uma ação pioneira aqui em Goiás e foi uma ação que teve um começo 

um meio e um fim, houve a formação de um grupo de pessoas. E pra nós 

aqui, enquanto Incubadora e coordenando os projetos, [...] essa foi uma 

grande dificuldade. Desde 2008, quando nós começamos nossas atividades, 

que consta nos projetos essa intenção de participar e de promover ações 

nesse sentido de alfabetização (Sr. Fernando, coordenador da Incubadora 

Social da UFG, em entrevista). 

Foi muito bom. Eu não sabia nem fazer meu nome, agora eu já sei fazer. E 

tenho muito conhecimento das coisas que você trouxe pra gente aqui. Então 

eu fiquei muito feliz e agradeço de coração o que você fez e continua 

fazendo. Vocês também tá certa no trabalho que vocês tão fazendo. Eu sou 

muito grata por isso, por você ter trazido essa aula pra gente.  Que eu não 

sabia de nada. Nada, nada. Hoje eu já sei muita coisa, graças a Deus. Muito 

entendimento e já sei fazer o meu nome, graças a Deus. E vou aprender 

muito mais ainda (Maria F, em roda de conversa).  

Pra mim, eu agora tô achando bom tá olhando pras planta. Porque antes eu 

olhava mas não ligava não. Agora eu tô falando de fazer um jardim bem 

bonito lá em casa. Fazer uma horta bonita também, lá tem um espaço que 
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dá pra fazer, né. Eu tô incutida com isso mesmo, é. É isso mesmo. Aí eu 

lembro da gente aqui quando a gente tá fazendo a nossa oração. Lembro de 

respirar, lembro da água também. Eu sei é que eu to muito incutida com isso 

aí. Eu falei: rapaz, tá vendo? Tem coisa que tem que vim uma pessoa lá de 

longe mesmo pra ... né? É desse jeito mesmo (Maria P, em roda de 

conversa).  

A inteligência tá dentro de nós e nós não sabe, né (Maria A, em roda de 

conversa).  

A experiência com os catadores nos fez perceber o quanto esses sujeitos são ocultados 

pelas sombras da sociedade. Uma sociedade que oculta o lixo que produz, a sujeira que gera e 

os resíduos que acumula, oculta também a fome, a exploração e a exclusão. Se a sociedade 

inteira não pensa no lixo que produz, não enxerga a natureza e a vida que dele brota, por 

conseguinte não percebe também o catador. Como fazer com que o catador se sinta 

valorizado, se a sua profissão é ocultada em toda sociedade? Como ampliar a sua percepção 

sobre a função socioambiental que desempenham? A reversão dessa situação somente pode 

ocorrer pelo caminho trilhado pela EA, um caminho integrativo que reconecta o homem 

consigo mesmo, com a natureza, com a vida. Caminho que mostra que a única saída está na 

participação solidária de todos na construção de outro mundo possível. Um caminho difícil de 

ser navegado, porque está na contramão das forças hegemônicas que lucram com a guerra, 

que geram a fome, que naturalizam a exclusão, que matam a vida do Planeta.  É preciso 

ressignificar territórios de vida a partir de uma ótica integradora dos aspectos físicos, 

biológicos e culturais que nos definem humanos. 
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RESUMO: O presente artigo objetiva verificar evidências no processo de ambientalização e 

transição para a sustentabilidade, em andamento em uma Universidade Comunitária. A análise 

faz parte de um projeto denominado “Ambientalização e Sustentabilidade na Educação 

Superior: subsídios às políticas institucionais em Santa Catarina”, que está sendo realizado, em 

rede, entre oito Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) do Estado. A 

metodologia do projeto consiste na análise dos documentos institucionais das ICES com a 

utilização do programa de computador MAXQDA®. para análises qualitativas. A pesquisa, 

ainda em andamento, produziu os seguintes resultados: A Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRS) foi o documento que sinalizou o maior número de indícios para a 

institucionalização da ambientalização na universidade, em todos os níveis (Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Gestão), decisórios e de governança institucional. Na análise dos Projetos 

Pedagógicos (PPC) e planos de ensino (PE) dos cursos de Graduação oferecidos no principal 

campus, constatou-se que oito disciplinas apresentaram indícios de ambientalização, de acordo 

com os critérios metodológicos da pesquisa. Os resultados sugerem que nem sempre acontece a 

desejável articulação entre os documentos da política institucional e os curriculares como 

indicam, por exemplo, os objetivos específicos da política institucional. 
PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização. Currículo. Instituição Comunitária de Educação 

Superior. 
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Na atualidade, as informações midiáticas sobre desastres ambientais, efeitos da 

mudança climática, desertificação, dentre outros, são comuns em nosso cotidiano. São 

mudanças que interferem no equilíbrio dos serviços ambientais do planeta, o que 

ameaça a nossa sobrevivência e a das demais espécies. Relatórios da comunidade 

científica, como os do IPCC247, sugerem que as ações dos seres humanos, muitas 

vezes, deflagram ou aceleram essas mudanças, os problemas socioambientais e a 

vulnerabilidade das comunidades, agravando a crise ambiental, que é “uma crise de 

conhecimento e um esvaziamento dos sentidos existenciais que dão suporte à vida 

humana” (LEFF, 2010, p. 181). 

No Brasil, diante do agravamento dessa crise fica a dúvida se durante o 

percurso escolar e a formação profissional nas Instituições de Educação Superior (IES), 

se fizeram presentes a problematização da temática ambiental e a compreensão da 

responsabilidade de todos com a conservação e a preservação da vida em nossa “Casa-

Comum248”.  

Nesse sentido, o exercício e o objetivo do Grupo pesquisador que realiza este 

estudo, ainda em execução, é direcionar seu olhar para verificar as prováveis evidências 

no processo de ambientalização e transição para a sustentabilidade, em andamento em 

uma das Instituições Comunitárias de Educação Superior - ICES249, que desenvolvem 

o projeto “Ambientalização e Sustentabilidade na educação superior: subsídios às 

políticas institucionais em Santa Catarina”, financiado pela FAPESC250, formando 

uma rede de oito ICES catarinenses com o propósito de contribuir para o fortalecimento 

de políticas institucionais de ambientalização e sustentabilidade e, por este viés, 

favorecer a constituição das IES como espaços educadores sustentáveis (EES). A 

                                                           
247  Sigla internacional do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. 

248  Aqui fazemos referência à Encíclica do Papa Francisco “Laudato si' (Louvado sejas) que tem 

como subtítulo: "Sobre o Cuidado da Casa Comum") e na qual critica o consumismo. Também foi o tema 

do texto Base da Campanha da Fraternidade 2016. 

249  A princípio, as Universidades Comunitárias, de modo geral, são produto da vontade dos 

cidadãos de diferentes comunidades que, por não possuirem a oferta de cursos de formação superior, se 

unificam nesta vontade para alcançá-la. De acordo com a Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, que 

dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de 

Educação Superior – ICES, estas instituições podem ser compreendidas, como instituições de educação 

superior (IES) que não têm finalidades lucrativas, pois reinvestem os rendimentos nelas próprias e em 

suas atividades educacionais (BRASIL, LEI nº 12.881, 2013) 

250  Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. 
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universidade comunitária pesquisada tem um histórico de mais de 50 anos de atuação no 

campo educacional, fortemente comprometida com a responsabilidade socioambiental, 

já tendo participado de pesquisas anteriores com o tema, em parceria com universidades 

brasileiras e latino-americanas.  

Compreendemos que as universidades têm um importante papel para com a 

responsabilidade socioambiental, na qual a EA adquire uma função transformadora e 

emancipatória. Desse modo, ao considerarmos também a função social da Educação 

Superior na construção e na produção do conhecimento, percebe-se a necessidade de 

observar a inserção da dimensão ambiental em seus diferentes campos de atuação: no 

ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, conforme apontam diversos estudos no 

país (AMORIM, et. al., 2003; OLIVEIRA; FREITAS, 2004; OLIVEIRA, 2006; 

KITZMANN, 2007; KITZMANN, ASMUS, 2012) e em pesquisas anteriores sobre o 

tema realizadas na própria ICES pesquisada (GUERRA, FIGUEIREDO, 2014; 

RUSCHEINSKY et al., 2014; GUERRA et al. 2015). 

Esses estudos apontam que, para se constituir um processo de ambientalização 

curricular, são necessárias diversas mudanças, as quais, de acordo com Gonzáles 

Muñoz, incluem: 

Inovações conceituais, metodológicas e atitudinais, mas também 

estruturais e organizacionais, que permitam um enfoque 

interdisciplinar no currículo, que facilite um planejamento global de 

objetivos e conteúdos, que se aproxime da compreensão da 

complexidade e da visão planetária [...] que facilitem a 

descentralização e a flexibilidade do currículo necessárias para 
adaptar-se ao entorno e dar respostas as suas inquietudes (1996, p. 37). 

Com base nesse conceito, o tema foi estudado por um grupo de pesquisadores 

(as) no projeto da Red de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores – Red 

ACES (ARBAT, GELI, 2002; JUNYENT, GELI, ARBAT, 2003; GELI, JUNYENT, 

SÁNCHEZ, 2003; GELI, JUNYENT, SÁNCHEZ, 2004.)  

Nesse sentido, a ambientalização curricular pode ser compreendida como um 

processo pelo qual a comunidade universitária de cada IES, procura estabelecer e 

desenvolver uma melhor relação das pessoas entre si e com o meio ambiente em que 

vivem, agindo com maior responsabilidade, equidade, ética e justiça socioambiental.  

 

METODOLOGIA  
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A abordagem metodológica do referido projeto, caracterizou-se pelo enfoque 

quanti-qualitativo e o uso de técnicas de Análise Documental (LÜDKE, ANDRÉ, 2003; 

RICHARDSON, 1999) e Análise de Conteúdo (BARDIN, 2008). Na análise 

documental, foram considerados os documentos institucionais (Plano Político 

Institucional - PPI, Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e Planejamento 

Estratégico e Política de Responsabilidade Socioambiental) e curriculares (Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC, e os Planos de Ensino das disciplinas oferecidas pelas IES 

em 2015).  

O primeiro passo foi a realização de uma revisão bibliográfica sobre a temática 

da ambientalização e sustentabilidade. Em reuniões, os coordenadores da equipe do 

projeto definiram as 11 dimensões que nortearam a busca por indícios de 

ambientalização nos documentos institucionais e curriculares. Essas dimensões são 

resultado da releitura, análise e adaptação dos 10 indicadores de ambientalização 

curricular de cursos orientado para a sustentabilidade propostos pelos pesquisadores da 

Rede ACES251 (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003); dos 113 indicadores de 

sustentabilidade do projeto “Definición de indicadores de evaluación de la 

sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas” (BENAYAS, 2014), da Red de 

Indicadores de evaluación de la sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas - 

RISU), e do  trabalho de pesquisa desenvolvido por pesquisadores  da UNIVALI, 

UNIFEBE, UNISINOS e USP, de São Carlos
252

 (GUERRA et. al., 2015).  

Os arquivos dos documentos institucionais e curriculares foram importados para 

o programa de computador MAXQDA® (2016), para análises qualitativas MAXQDA® 

(2016), o qual, segundo estudos de Freitas, (2013) e Kuckartz (2004), é uma importante 

ferramenta para sistematizar o conjunto de dados qualitativos produzidos, permitindo 

uma análise integrada dos dados advindos de entrevistas, perguntas abertas identificadas 

em questionários, fontes documentais, artigos identificados em mídias impressas, dentre 

                                                           
251  São eles: 1. Compromisso para a transformação das relações sociedade-natureza; 2. 

Complexidade; 3. Ordem disciplinar (flexibilidade e permeabilidade); 4. Contextualização local 

– global, local e global; 5. Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 6. Consideração 

aos aspectos cognitivos e afetivos das pessoas; 7. Coerência e reconstrução entre teoria e 

prática; 8. Orientação de cenários alternativos; 9. Adequação metodológica; e 10. Espaços de 

reflexão e participação democrática. (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 22, tradução nossa). 

252  Trata-se do Projeto “Ambientalização e Sustentabilidade nas Universidades: Subsídios 

e Compromissos com Boas Práticas Ambientais”, financiado pela CNPq, coordenado pela 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, desenvolvido de 2012 a 2015. 
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outros dados considerados qualitativos que poderão ser integrados no âmbito de tal 

ferramenta e analisados no contexto integral dos dados obtidos. 

Esse programa também auxilia a equipe de pesquisadores no processo de 

localização e marcação do conteúdo, destacando-se pela facilidade no tratamento dos 

dados e apresentação de novas visões das informações recolhidas pelo pesquisador. 

Nesse sentido, o investigador é o principal instrumento de análise dos dados, auxiliado 

por uma ferramenta informatizada (GARCÍA-HORTA, GUERRA-RAMOS, 2009; 

POPE, ZIEBLAND, MAYS, 2000). 

No processo de codificação com esse programa, foram realizadas buscas lexicais 

nos documentos por meio de palavras-chave identificadas a partir da descrição de cada 

uma das onze dimensões definidas, conforme apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1. Palavras-chave selecionadas para a busca lexical em cada uma das dimensões 

DIMENSÕES Palavras-chave para busca lexical pelo MAXQDA® 

A1- Política de ambientalização (Politica de), (Politica de ambientalização)  

A2-Política de meio ambiente/ 

Sustentabilida-de / Responsabili-dade 

socioambiental 

(Ambientalização) ,(Sustentabilidade), (Meio Ambiente), 

(Responsabilidade socioambiental), (Responsabilidade socio-

ambiental), (Responsabilidade sócioambiental). 

B- Gerenciamento e/ou monitoramento 

de bens e serviços naturais (recursos), 

riscos e impactos ambientais 

(impactos ambientais), (gerenciamento), (monitoramento), 

(bens e serviços naturais) (recursos ambientais).  

C- Espaços de sensibilização, reflexão, 

participação democrática,comunicação 

(Educação Ambiental) 

(sensibilização), (participação democrática), (comunicação), 

(educação ambiental).  

D- Compromisso para a transformação 

das relações ser humano -sociedade-

natureza 

(compromisso), (transformação), (relações ser humano-

sociedade-natureza), (relações), (ser humano), (sociedade), 

(natureza). 

E- Complexidade das questões 

ambientais: diálogo em torno da 

ecologia de saberes, trabalho em redes 

(complexidade), (diálogo), (ecologia de saberes), (trabalho 

em rede), (trabalho em redes).  

F- Contextualização local-global  local-

global global-local 

(contextualização), (impacto ambiental), (risco ambiental), 

(avaliação de impacto e risco ambiental). 

G- Considerar o sujeito na construção 

dos saberes e fazeres 

(consideração), (construção dos saberes e fazeres), 

(discussões), (participativas), (planejamento participativo), 

(atividades em grupo), (trabalho em grupo), (participação). 

H- Consideração das relações com a 

comunidade e o entorno 

(relações com a comunidade e o entorno), (comunidade), 

(participativas), (relações). 

I- Coerência e reconstrução entre teoria e prática  (teoria e prática), (reconstrução), (teoria), (prática), 

(exercício da profissão), (conteúdo e prática). 

J-  Construção de espaços permanentes 

de reflexão, formação e atualização 

 (espaços de reflexão, formação e atualização), (espaços de 

reflexão), (espaços de formação), (espaços de atualização), 

(espaço democrático), (participação democrática), 

(participação). 

K- Adoção de valores (Adoção de valores como solidariedade, cooperação e 

responsabilidade), (valores), (solidariedade), (cooperação), 

(responsabilidade), 
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Fonte: Quadro produzido pela equipe de coordenadores da rede de ICES do projeto. 

É importante destacar que a busca lexical das palavras-chave não identifica os 

contextos em que aparecem, mas apenas a sua presença. Assim, o uso do MAXQDA® 

não dispensa a análise minuciosa de cada documento pela equipe do grupo pesquisador.  

Com a análise documental buscou-se identificar, nos documentos institucionais e 

curriculares de cada ICES, os indícios de sustentabilidade relacionados a essas 11 

dimensões, nos níveis da gestão, pesquisa, extensão e ensino das IES. Os documentos 

analisados foram: institucionais - (PDI), (PPI), (PE) e (PA) e curriculares das disciplinas 

oferecidas pelos cursos de graduação – (PPC) e (PE). Como critério metodológico, 

ficou estabelecido que somente seriam analisados os PE de disciplinas dos cursos em 

cujos PPC fossem identificadas, no mínimo, três das 11 dimensões do Quadro 1, pois 

como os planos das disciplinas da matriz curricular compõem esse projetos, espera-se 

que estejam, em parte, incorporando os indícios de ambientalização.  

Para a utilização do programa MAXQDA®, os níveis foram inseridos como 

categorias e as 11 dimensões, como subcategorias. Nessa etapa, cada palavra, frase ou 

oração marcada em um documento, pelo programa, é denominada de codificação. O 

processo de codificação é, basicamente, a busca por algum trecho de conteúdo do 

documento que indique relação com alguma das dimensões, a qual fica demarcada pelo 

programa e destacada, para o usuário, a partir do momento da conclusão da codificação.  

O resultado de cada busca, nos documentos armazenados no programa, foi 

sistematizado em formato de planilhas eletrônicas do Microsoft Excel® geradas pelo 

MAXQDA® para consulta e análise, pelo grupo pesquisador de cada IES. Ao final 

dessa primeira etapa, os resultados armazenados foram analisados pelos pesquisadores. 

Em seguida, cada trecho assinalado pelo programa foi revisado pelo grupo, a 

partir da leitura criteriosa de cada um dos documentos. Aqueles que apresentavam 

indícios de ambientalização foram codificados em cada dimensão e nível 

correspondente. Ao final do processo de codificação, com o auxílio do MAXQDA®, 

foram gerados relatórios com os conteúdos demarcados pelo grupo de cada ICES para 

análises e conclusões, sendo que as sinalizações de palavras fora de contexto para a 

pesquisa
253

 foram removidas. 

                                                           
253  Como exemplos, podemos citar: sustentabilidade financeira, aula prática, prática de 

laboratório, dentre outras. 
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A análise de conteúdo teve enfoque quanti-qualitativo, pautado na pesquisa 

documental para a identificação de indícios que sinalizassem processos, práticas, ações 

e/ou conteúdos relacionados à ambientalização e à sustentabilidade socioambiental na 

instituição pesquisada. 

Com base na análise documental e nas observações dos pesquisadores das IES, 

na etapa seguinte foi elaborado um roteiro de perguntas. O público alvo foi constituído 

de professores, coordenadores de cursos de graduação e gestores administrativos 

responsáveis pela pesquisa, ensino, extensão e gestão ambiental, das oito ICES 

participantes deste projeto. Essa etapa, ainda em andamento, não vai ser discutida neste 

artigo, no qual apresentaremos apenas a análise dos documentos institucionais e 

curriculares da universidade comunitária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A busca dos documentos institucionais e curriculares foi realizada, no site 

institucional da universidade sendo que, no principal campus, estavam disponíveis as 

informações de 44 cursos de graduação. Já, na consulta ao ambiente virtual da intranet, 

verificou-se a existência de 1785 Planos de Ensino (PE) de disciplinas dos semestres de 

2015 (1 e 2 - data de corte - 20 de julho de 2016). Todos os arquivos foram salvos em 

pastas específicas organizadas por cursos, e cada documento foi inserido no 

MAXQDA® para análise. 

Ainda, na busca documental, identificaram-se 30 cursos de graduação do 

campus que disponibilizaram, na página institucional, o acesso ao arquivo do seu PPC, 

os quais também foram salvos em pastas e inseridos no MAXQDA®.  

Com base nas análises dos 30 (PPC), dos Cursos, nas etapas de busca textual e 

codificação das 11 dimensões do Quadro 1 (de A a K) e nos quatro níveis - Gestão, 

Pesquisa, Extensão e Ensino -, foram selecionados 14 PPC pelo número de segmentos 

codificados (≥ 3), ou seja, por apresentarem três ou mais indícios de ambientalização. 

Do total de 14 Cursos, foram analisados 662 planos de ensino. Destes, foram 

selecionados oito Planos de Ensino (PE) de seis cursos de graduação, distribuídos nas 

seguintes áreas de conhecimento, conforme tabela do CNPq: ÁREA DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE: Farmácia, Fisioterapia; ÁREA DE ENGENHARIAS- Engenharia Ambiental e 

Sanitária; ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- Ciências Biológicas; ÁREA DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS- Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda. 
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Os oito PE desses seis cursos, que apresentaram três ou mais dimensões em cada nível, 

bem como os trechos em que foram localizados indícios de ambientalização nos planos 

das disciplinas estão representados na Figura 1. 

Cursos  planos  Disciplina selecionada Gestão Ensino PesquisaExtensão trecho do plano de ensino

FISIOTERAPIA - 55

 AVALIAÇÃO CINÉTICO-

FUNCIONAL  0 E; F; K 0 0 objetivos de aprendizagem; conteúdos.

 ESTÁGIO 0 B; F; K 0 0 objetivos de aprendizagem; estratégias; outros critérios de avaliação.

ENG. AMB. E SANITÁRIA - 41 ECOLOGIA 0 E; G; H 0 0 objetivos de aprendizagem; estratégias.ETICA E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 0 A; B;  C; E; J; K 0 0 Ementa; objetivos de aprendizagem; conteúdos; estratégias.

FARMÁCIA - 55 FARMÁCIA E SOCIEDADE . 0 B; E; G; H 0 B Objetivos de aprendizagem; conteúdos; outros critérios de avaliação.

PUB. E PROPAGANDA 48

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

E AMB. 0 E;B;D;K; 0 0 Objetivos gerais; Ementa; Conteúdos Objetivos  aprendizagem.

CIÊNC. BIOLÓGICAS - 58 EDUCACAO AMBIENTAL. 0 C; E; F; J; K 0 0 Ementa; objetivos de aprendizagem; conteúdos; estratégias.

COMÉRCIO EXTERIOR 43 ÉTICA EMPRESARIAL  - Not. 0 C; D; F; K 0 0 ementa; objetivos de aprendizagem; conteúdos; estratégias; outros 

Figura 1: -  Codificações de indícios de ambientalização nos Planos de Ensino, por níveis, dimensões 

e trechos selecionados. 
 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir das planilhas geradas pelo MAXQDA®. 

A análise do relatório de frequência de códigos de documentos dos planos de 

ensino (PE) gerada pelo MAXQDA®, permitiu identificar maior concentração de 

indícios de ambientalização no nível do Ensino, e apenas um em Extensão. Nos demais 

níveis – Gestão e Pesquisa – não foram identificados indícios. 

Quanto aos trechos em que os indícios foram localizados, houve uma 

distribuição homogênea nos oito planos de ensino. Isso possibilita refletir sobre a ênfase 

no nível do Ensino, o que nos remete a conclusões de trabalhos como o de Kitzmann e 

Asmann (2012) com base em Oliveira e Freitas (2002, p. 156) os quais destacam a 

importância de fomentar um processo de ambientalização curricular que extrapole a 

concepção estrita (stricto sensu) de currículo e não esteja limitado às disciplinas e à 

grade curricular de cada curso, mas que inclua os “aspectos ambientais em todas as 

dimensões da organização e funcionamento da universidade” (KITZMANN, ASMANN, 

2012, p. 270) 

No caso da ICES estudada, a baixa frequência de indícios de ambientalização 

curricular nos níveis de Extensão, Gestao e Pesquisa, pode ser corrigido, a médio e 

longo prazo, pela ações identificadas no estudo e previstas na própria Política de 

Responsabiladade Socioambiental, aprovada em abril de 2016. Assim, o processo de 

sensibilização ambiental da comunidade universitária é um caminho em construção que 

exige ações e mobilizações coletivas, o que, nas palavras de Ruscheinsk “é uma forma 

de ampliar o debate para proporcionar ações políticas”, (2011, p. 102). Esse autor ainda 

complementa, lembrando que ”a sensibilização ambiental da universidade abrange – 

além do ensino, da pesquisa e da extensão – também as relações humanas e a gestão 

ambiental do campus constituindo, porquanto, um processo dinâmico de espaços 

educadores sustentáveis.” (op. cit., p. 102)  
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No que diz respeito à ocorrência dos indícios de ambientalização nos PE 

selecionados, as análises destacam a ocorrência de sete das 11 dimensões estabelecidas 

na metodologia (Quadro 1), que são: E- Complexidade, e K- Adoção de valores, com 

seis ocorrências, cada; Dimensão B- Gerenciamento/monitoramento, F- 

Contextualização local-global, com quatro ocorrências, cada. Em seguida, a dimensão 

C- da sensibilização participação, com três; e com duas, respectivamente, as dimensões 

D- Compromisso para a transformação das relações ser humano-sociedade-natureza e; 

G- Consideração dos sujeitos na construção dos saberes e fazeres. Não foram 

codificados, nos planos, indícios referentes à dimensão I- Coerência e reconstrução 

entre teoria e prática. 

Podemos refletir sobre esses indicios mais evidenciados, como a questão da 

complexidade (dimensão E), em virtude de vivermos em um mundo de tantas crises, 

necessitando um repensar, um refletir e um agir. Essa questão já foi evidenciada no 

projeto da Rede ACES, em um dos trabalhos sobre ambientalizaçao na UNESP – São 

Carlos, pois: 

[...] a compreensão da complexidade ambiental que nos permite 

entender a necessidade do diálogo de saberes, da consideração da 

subjetividade e dos valores nos padrões de interação com a natureza 

que desenvolvemos e as interações entre conhecimentos e valores 
(CARVALHO; CAVALARI, SANTANA, 2003 p.163-4).  

Esse olhar para o ambiente em sua complexidade associado a vivências e 

práticas de valores ambientais (dimensão K) é necessário para uma transformação 

significativa na ICES com impactos organizacionais que se reflitam na formação 

profissional e também na sociedade, gerando impactos científicos, políticos, culturais, 

socioambientais e educacionais. 

Da análise dos PE dos seis cursos, destacaram-se os das disciplinas de Ética e 

Educação Ambiental, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária com indícios de 

ambientalização em seis dimensões, no nível do Ensino; segue-se a de Educação 

Ambiental do Curso de Ciências Biológicas, com cinco dimensões, ambas ministradas 

pelo mesmo professor. Na sequência, as de Responsabilidade Social e Ambiental do 

curso de Publicidade e Propaganda e a de Farmácia e Sociedade, do Curso de Farmácia, 

com quatro dimensões cada uma, no nível do ensino, e uma no nível da Extensão. As 

demais representadas na Figura 1 apresentaram três dimensões cada uma. 

Quanto aos indícios de ambientalização na formação profissional, chama a 

atenção, na matriz curricular, o reduzido número de disciplinas dos cursos que abordam 
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competências e habilidades específicas relacionadas às questões da Educação Ambiental 

e responsabilidade socioambiental. Essa situação também se repete nos cursos de área 

específica como os de Ciências Biológicas e Engenharias.  

Entretanto, mesmo que conteúdos e estratégias de ensino relacionadas a questões 

socioambientais, de saúde e de risco ambiental estivessem incluídas nos 14 Projetos 

Pedagógicos e em outras disciplinas de cursos do campus, algumas não alcançaram o 

critério mínimo de abranger três das 11 dimensões que definiam os indícios de 

ambientalização curricular de cada curso. Como exemplo, podemos citar os cursos de 

Fonoaudiologia, Tecnologia em Sistemas para Internet e Educação Física - 

Licenciatura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante destacar que o grupo pesquisador que desenvolveu esse trabalho, já 

efetuou pesquisas anteriores na ICES (GUERRA, FIGUEIREDO, 2014; GUERRA et 

al., 2015, GUERRA, 2015), nas quais identificou-se que os documentos referentes aos 

planos de ensino, projetos de pesquisa, das ações e das práticas pedagógicas já 

indicavam a existência de uma preocupação em realizar o processo de ambientalização e 

a inserção da sustentabilidade nas práticas docentes e sociais. No entanto, segundo esses 

estudos, docentes e coordenadores sinalizaram obstáculos e dificuldades que se 

manifestaram em diferentes dimensões, inclusive institucionais. 

Assim, concluída essa nova etapa de análise dos documentos curriculares dos 

cursos de graduação da ICES pesquisada, produziram-se os seguintes resultados:  

- A PRS foi o documento que sinalizou o maior número de indícios para a 

institucionalização da ambientalização na universidade, em todos os níveis (Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão) decisórios e de governança institucional; 

- De 1785 disciplinas de 44 cursos de Graduação oferecidos no principal 

campus, e dos quais 14 Projetos Pedagógicos (PPC) e 662 planos de ensino (PE) foram 

analisados, constatou-se que oito disciplinas apresentaram indícios de ambientalização, 

de acordo com a metodologia da pesquisa e dos critérios utilizados. 

Os resultados sugerem que nem sempre acontece a desejável articulação entre os 

documentos da política institucional (PDI, PPI, PE, PA) e os curriculares (PPC e PE), 

como indicam, por exemplo, os objetivos específicos da Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRS) que remetem à garantia do cumprimento das diretrizes 
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ambientais contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2018 (PDI) e 

Planejamento Estratégico (PE). No âmbito específico da PRS que remete à 

institucionalização da ambientalização, destaca-se o objetivo de: “incorporar os temas 

da ambientalização e sustentabilidade nas ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura 

nos currículos de graduação e pós-graduação, e nas ações de formação da comunidade 

interna e externa” (PRS da ICES254, 2016, item j, p. 14 e 19).   

Esse cenário do processo de ambientalização na ICES pesquisada, que 

procuramos apresentar neste artigo, nos leva a refletir sobre a necessidade de abrir 

espaços de formação continuada de gestores institucionais, coordenadores de curso, 

docentes, discentes, para ampliar a discussão sobre essa temática e para que a 

comunidade universitária possa enfrentar os obstáculos à institucionalização do 

processo de ambientalização, de sorte que este ocorra de forma articulada em todos os 

níveis: Ensino, pesquisa, extensão, e gestão. 

Essa constatação nos remete a pensar que o processo de ambientalização se 

estabeleça dentro de uma abordagem ecossistêmica (MINAYO, 2007), a qual indique 

estratégias transdisciplinares, participativas e integradoras no trato de problemas 

socioambientais. Isso não se configura como uma técnica, mas como uma visão 

epistemológica que permite usar os recursos da ciência tradicional com uma abordagem 

diferenciada, pois nega a visão unidimensional, a mente compartimentalizada e as 

regularidades e normas, ressaltando as interações e a comunicação entre oposições e as 

transformações (MINAYO, 2007, p. 137) 

Kitzmann e Asmann (2012) sugerem, ainda, um processo de reforma curricular 

com enfoque na investigação temática e na análise de necessidades subsidiando a 

ambientalização curricular em cada instituição. Enfim, como afirma uma das 

pesquisadoras pioneiras neste tema “incorporar plenamente a cultura da sustentabilidade 

na instituição universitária segue sendo um desafio” (JUNYENT et al., 2011) 

Concluindo, entendemos que essa mudança necessária para efetivar o processo 

de ambientalizacao curricular no caso da ICES pesquisada, iniciado em 2010, vem 

gerando conhecimento e aprendizagens significativas que vão além da análise dos 

documentos institucionais e curriculares. Como grupo pesquisador, temos dialogado 

com os gestores institucionais e eles, com a comunidade universitária, no sentido de 

                                                           
254  Não inserimos a referência do documento da Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRS) para não identificar a ICES pesquisada. 



 

506 

 

buscarmos, juntos, fazer nossa “lição de casa”, quer dizer, comprender como está 

ocorrendo esse processo, visualizar as evidências e os obstáculos para a ambientalização 

em seus diferentes níveis como já está sendo proposto na Política de Responsabilidade 

Socioambiental da instituição, e propor discussões mais aprofundadas e comprometidas 

para ampliar a ambientalização curricular, no contexto da universidade, com um olhar 

crítico e refexivo sobre a complexidade da problemática socioambiental que 

vivenciamos.  
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RESUMO: O presente texto é resultado de estudos desenvolvidos durante a disciplina Diálogos com a 

Educação Ambiental I, no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA/FURG), 

durante o primeiro semestre de 2015.  Durante a disciplina, que se desenvolveu em formato de 

seminários, buscamos conhecer a compreensão de alguns autores do campo da Educação Ambiental 

sobre: Ambiente; Natureza; Sociedade; Perspectiva teórica. Para tanto analisamos e categorizamos – 

utilizando-nos do aporte metodológico de Laurence Bardin (1977) – resumos e palavras-chave de 

setenta e seis textos de Isabel Carvalho, chegando às categorias finais: Educação Ambiental, cultura e 

Ecologia; Hermenêutica; Sujeito Ecológico; Epistemologias Ecológicas. Com base nessa breve análise 

sobre a produção intelectual da autora foi possível compreendermos que Isabel Carvalho se utiliza de 

diversos campos do conhecimento para elaborar, sustentar e desenvolver sua compreensão de 

Educação Ambiental.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Isabel Carvalho; Diálogos com a Educação Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto é resultado de estudos desenvolvidos na disciplina Diálogos com a 

Educação Ambiental I, tais estudos deram subsídio para a organização e apresentação de um 

seminário sobre a produção intelectual de Isabel Cristina de Moura Carvalho. Procuramos 

aqui apresentar parte das questões que permeiam o pensamento da autora, buscando com esta 

pesquisa, conhecer aspectos gerais da sua produção científica, desde o ano de 1998 até 2014 e 

suas possíveis contribuições para o campo de pesquisa da Educação Ambiental. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa buscamos, na produção intelectual que 

reflete o pensamento da autora, suas compreensões sobre os temas: Ambiente; Natureza; 

Sociedade; Perspectiva teórica. Para tanto examinamos categorias específicas de sua 
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produção, são elas: Educação Ambiental, cultura e Ecologia; Hermenêutica; Sujeito 

Ecológico; Epistemologias Ecológicas.  

A intelectual em estudo para este seminário, Isabel Carvalho, trabalha desde a década 

de 1980 com a temática ambiental. Atuou como educadora ambiental no Instituto Florestal em 

São Paulo e no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Desde então trabalha com a temática 

ambiental envolvendo paisagem, cultura e o que chama de ideário ecológico, temas que 

permeiam sua compreensão de Educação Ambiental.  

Atualmente Carvalho é professora da Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PUCRS, ministrando disciplinas sobre educação socioambiental, antropologia e educação, 

prática de pesquisa em educação e psicologia da educação. Orienta dissertações e teses junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS, principalmente nos temas Educação 

Ambiental e Sustentabilidade.  

Para o desenvolvimento deste estudo buscamos conhecer de maneira generalista a 

autora por intermédio da Plataforma Lattes. Utilizando essa ferramenta pudemos perceber que 

os estudos, pesquisas e orientações, atuais, de Carvalho culminam no Grupo de Pesquisa 

Sobrenaturezas
260

. No site do Grupo, buscamos uma aproximação ao pensamento da autora, 

bem como a sua produção bibliográfica, a última organizamos em ordem cronológica, 

separada nos tópicos: artigos em periódicos; capítulos de livros; livros. É necessário observar 

que essa listagem não abarca toda a produção de Isabel Carvalho, apenas aqueles textos que – 

a partir dos resumos e palavras chave – julgamos pertinentes para compreender os temas 

citados anteriormente. 

Para chegarmos às categorias, que nos deram subsídio para conhecer e compreender a 

autora, fizemos uma leitura imanente de sua produção, disponível na internet. Após a leitura 

para reconhecimento da produção, julgamos necessário categorizar, a fim de que pudéssemos 

chegar às temáticas que mais permeiam os estudos da autora e que poderiam nos auxiliar na 

compreensão dos temas (ambiente; natureza; sociedade; perspectiva teórica).  

Desenvolvemos a categorização utilizando como subsídio metodológico a Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977). O corpus de análise foi composto por resumos, títulos e palavras-

chave de 76 textos, sendo que após primeira categorização chegamos ao número de 190 

categorias. Tais categorias se repetem, reiteradamente, sendo que pudemos arranjá-las em um 
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Cátedras de Desenvolvimento. Na UFRGS conta com apoio da CAPES e do CNPq. Fonte: 

http://www.sobrenaturezas.blog.br/quem-somos/. Acesso em: 26/03/2015. 

http://www.sobrenaturezas.blog.br/quem-somos/


 

512 

 

pequeno grupo de categorias que perpassam as obras de Carvalho, são elas: Educação 

Ambiental; Cultura; Ecologia; Hermenêutica; Crise ambiental; Ambientalismo; Sujeito 

Ecológico; Ideário Ecológico; identidade; política; pesquisa; paisagem; epistemologias 

ecológicas. Dentre estas 13 categorias, elencamos quatro que julgamos pertinentes à nossa 

compreensão sobre as perspectivas da autora, para compor nosso ensaio. 

Assim sendo, organizamos este texto em quatro partes, em que apresentamos as 

categorias finais: Educação Ambiental, cultura e ecologia; Hermenêutica; Sujeito ecológico; 

Epistemologias ecológicas.  

 

1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CULTURA E ECOLOGIA 

 

A discussão ao entorno da Educação Ambiental, há muito faz parte da produção 

intelectual de Isabel Carvalho. Tal constatação mira para a emergência da necessidade de 

buscarmos conhecer a compreensão da autora sobre esse campo do conhecimento. Dessa 

forma, buscaremos apresentar neste tópico tanto a perspectiva de Educação Ambiental, que 

Carvalho apresenta em seus textos, quanto às interlocuções que faz para chegar à formulação 

de um conceito para esse campo. A própria autora apresenta a ideia de que é necessário evitar 

equívocos de conceitos vagos. Carvalho (2001) afirma que a incerteza em torno dos conceitos 

pode fazer surgir suposições, como no caso da Educação Ambiental de uma convergência de 

visões de mundo e de ações pedagógicas, denominadas “ambientais”. 

Desde seu primeiro
261

 texto, a autora vincula aspectos da cultura e da ecologia à 

Educação Ambiental, desde uma perspectiva antropológica. A feitura de tal elo, entre 

ecologia, cultura e educação permeiam toda a produção de Carvalho, que se utiliza de autores 

diversos para sustentar tal afirmativa, a saber que, 

Desde uma antropologia da paisagem, esta se apresenta como a própria 

condição de estar no mundo, onde se entrelaçam a cultura, a natureza e o 

sujeito (Lane, 2002; Hirsch, 2003; Low, 2006). Nos termos da antropologia 

ecológica de Ingold (2000), a paisagem é pensada como o horizonte de 

convergência dos corpos e organismos humanos e não-humanos com o 

ambiente que os engloba, distinguindo-se de uma concepção de paisagem 

como “vista” ou cenário para a ação humana. Para o autor, assim como os 

corpos não são formas dadas anteriormente, independentes dos seres que os 

constituem geneticamente, as paisagens não são cenários pré-existentes a 

espera das criaturas que vão ocupá-las (Ingold, op. cit.) (CARVALHO; 

GRÜN; AVANZI, 2009). 

                                                           
261  CARVALHO, I. C. M. As transformações na cultura e o debate ecológico: desafios políticos para a 

educação ambiental. In: Reigota, M.; Barcelos, W.; Noal, F.. (Org.). Tendências da Educação Ambiental 

Brasileira. 1 ed. Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 1998, v. 1, p. 113-126. 
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Podemos perceber que a autora busca apoio na antropologia ecológica de Tim Ingold, 

onde a paisagem é discutida e compreendida não apenas como horizonte contemplativo, mas 

como espaço-tempo de relação e ligação entre aspectos naturais e culturais. Tal paisagem, 

nessa compreensão, não se apresenta como espaço de dominação – como para Descartes – 

sendo representada como “espaço de convergência” entre os seres. 

Girando em torno dessa perspectiva teórica, Isabel Carvalho (2001) busca projetar a 

conceituação de uma Educação Ambiental que seja realmente transformadora. Tal 

possibilidade, que diferenciaria a Educação Ambiental de outras práticas pedagógicas, 

intenciona atualizar as práticas educativas dentro de um novo “horizonte epistemológico”. A 

nova epistemologia que fundamentaria essa compreensão de Educação Ambiental pensaria o 

ambiente como um sistema de relações e interações complexas, entre a natureza e a cultura, e 

principalmente pela maneira que as comunidades poderiam se apropriar desse conceito. 

Nesse viés, Carvalho (2001) afirma que o foco de uma prática educativa situada sob 

esse novo paradigma ambiental, estaria se organizando de forma a permear o ecossistema 

natural, considerando-o como “espaço de relações socioambientais”. Tal compreensão busca 

ainda considerar, todas as possibilidades historicamente configuradas, levando em 

consideração toda a dinâmica existente que é sempre permeada pelos conflitos sociais.  

A autora seguiu desenvolvendo – fruto do necessário movimento intelectual – sua 

compreensão sobre o conceito de Educação Ambiental. Carvalho, em sua conhecida obra 

sobre o sujeito ecológico, afirma que “Contribuir para a constituição de uma atitude ecológica 

caracteriza a principal aspiração da EA (CARVALHO, 2008, p.69)”. A perspectiva 

apresentada não constitui uma virada epistêmica no pensamento da autora, mas sintetiza a 

busca incessante pela conceituação da Educação Ambiental, que nesse caso toma por 

responsabilidade constituir uma atitude ecológica, ou seja, contribuir para a organização e 

fortalecimento do ideário ecológico, necessário ao sujeito ecológico. 

 

2 HERMENÊUTICA 

 

Não temos a intenção de apresentar neste ensaio uma discussão sobre teorias do 

conhecimento. No entanto, sendo a Hermenêutica base para a postura epistêmica de Isabel 

Carvalho, faremos neste tópico uma brevíssima apresentação de como tal teoria permeia a 

produção dessa autora. Para tanto, buscamos nos textos em estudo, trechos que nos ajudem na 

compreensão de como a hermenêutica contribui no desenvolvimento intelectual dessa 

educadora ambiental. 
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Durante nossa pesquisa bibliográfica, pudemos apurar que Carvalho, apesar de se 

movimentar em outras correntes teóricas, tem na hermenêutica uma espécie de sustentação. A 

hermenêutica não aparece nos textos de Carvalho apenas como demarcação de um campo, 

uma postura política, mas antes de tudo representa sua maneira de sentir e se relacionar com o 

mundo onde se insere. Em suas palavras:  

A compreensão, nesse sentido, é o modo de estar no mundo. A marca deste 

encontro compreensivo é a conversação ou o diálogo em que se é interpelado 

pelo outro, num exercício de alteridade que torna possível a hetero e 

autocompreensão do círculo hermenêutico. Este outro é o que interpela o 

sujeito desde a natureza, o ambiente, e os outros humanos e não-humanos 

com quem compartilhamos nossos saberes e incertezas do mundo – sem 

esquecer o outro de nós, o inconsciente ou a “outra cena” que dissolve a 
hegemonia de uma razão plena de si (CARVALHO; GRÜN; AVANZI, 2009). 

Como podemos compreender, com o trecho acima citado, tal perspectiva teórica 

permite ao sujeito uma vivência compreensiva e interpretativa, onde o ser humano e a história 

estão sujeitos à linguagem. Nesse horizonte hermenêutico Carvalho (2009) apresenta uma 

proposta de relação de alteridade, não apenas para com os outros humanos, mas também com 

o ambiente de maneira geral. 

Para Carvalho (2009), o pensamento hermenêutico sustenta uma crítica à 

racionalidade moderna, tendo nas figuras de René Descartes e Immanuel Kant sua principal 

representação. Essa crítica a racionalidade moderna gira principalmente em torno da 

autoconsciência determinada e a visão de controle e dominação do homem sobre o mundo.  

A importância que Carvalho sugere ao criticar estes conceitos é que neles estaria a 

possibilidade de fazer surgir um limiar quase imperceptível entre o sujeito e o ambiente que o 

acolhe. Essa crítica se destinaria à desconstrução das dualidades “interno/externo e 

sujeito/ambiente” sendo direcionada a uma nova perspectiva de mundo, que nomeia 

“epistemologia compreensiva”. A epistemologia compreensiva, que busca suporte na 

hermenêutica e por vezes na fenomenologia de Merleau Ponty, teria uma orientação 

ecológica, ou seja, buscaria uma relação simétrica entre sujeito e ambiente, o que Carvalho 

(2014) chama de ontologia simétrica. 

Na mesma esteira teórica – buscando uma aproximação à psicologia – Carvalho busca 

estabelecer sua perspectiva de Educação Ambiental.  

Sem qualquer pretensão de defini-la, talvez pudéssemos sugeri-la como uma 

postura educativa que se desapega das certezas e abre mão do que a 

psicanálise lacaniana descreveu como “a posição do mestre”. Ou seja, aquela 

posição em que alguém (o analista ou, no nosso caso, o educador) assume o 

suposto saber que lhe é atribuído sem destituir-se deste lugar, obturando a 

emergência do sujeito no outro.  
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Buscando constituir a Educação Ambiental num horizonte compreensivo, podemos 

perceber que a questão da alteridade se apresenta no pensamento de Carvalho como parte do 

ideário ecológico, do qual será fruto o educador ambiental. A hermenêutica se apresenta nessa 

situação como possibilidade de empatia com o outro e com o meio, fazendo surgir um novo 

tipo de ação e relação ser-mundo. 

3 O SUJEITO ECOLÓGICO 

 

A obra de grande impacto de Isabel Carvalho, sem dúvidas, foi Educação ambiental: a 

formação do sujeito ecológico. Tal obra faz parte da coleção Docência em formação da 

editora Cortez, composta por diversas séries de temas que compõe a problemática da 

formação de professores e da educação de maneira geral. Neste livro, que a primeira vista 

pode fazer surgir certo estranhamento no que tange a formação de professores, abarca uma 

série de aspectos epistemológicos, que nos interpelam enquanto sujeitos em constante 

formação. 

Longe de se distanciar dos conceitos que sempre permeiam suas produções, a 

ecologia, a cultura, a educação e a paisagem, constituem aspectos essenciais a serem 

pensados, quando o assunto é o sujeito ecológico. Tais conceitos constituem uma unidade 

diversa de complexos, que se encontram no que Carvalho chama de formação do sujeito 

ecológico. O livro, dessa forma, se apresenta “tanto como um modelo de identificação para os 

indivíduos, quanto um horizonte sócio-histórico de justiça ambiental para uma educação 

ambiental emancipatória (CARVALHO, 2008, p.23)”. 

Carvalho (2008) apresenta o sujeito ecológico como aquele indivíduo – real e utópico 

– que vive orientado por princípios ecológicos que constituem um “ideário ecológico”. Dessa 

forma, o sujeito ecológico não apenas desenvolve ações ecologicamente corretas, mas sente o 

mundo de maneira horizontal, sob uma simentria ecológica. Na imediaticidade do estudo, 

somos levados a pensar que o ideário ecológico se constitui como uma série de aspectos 

idealistas, ou seja, que não compõe a materialidade, no entanto, a autora observa que “O 

sujeito ecológico é um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência ecológica plena, 

o que também implica uma sociedade plenamente ecológica (CARVALHO, 2008, p.65)”. 

Assim, podemos compreender que a efetivação do sujeito ecológico “pleno” aponta para a 

necessidade de uma sociedade “plenamente ecológica”. 

Isabel Carvalho apresenta na introdução de sua obra, que o sujeito ecológico 

representa também um horizonte a ser conquistado, não apenas algo passível de ser verificado 

entre as pessoas. Nesse viés, a autora apresenta o ideário ecológico como série de princípios 
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éticos, estéticos e políticos, que constituiriam o horizonte interpretativo do sujeito ecológico. 

Dessa maneira, afirma que o sujeito ecológico pode se apresentar em facetas variadas, e 

apresenta três: 

Em sua versão política, poderia ser apresentado como sujeito heroico, 

vanguarda de um movimento histórico, herdeiro de tradições políticas de 

esquerda, mas protagonista de novo paradigma político-existencial. Em sua 

versão Nova Era, é visto como alternativo, integral, equilibrado, harmônico, 

planetário, holista. Em sua versão de gestor social, supõe-se que partilhe de 

uma compreensão política e técnica da crise sócio-ambiental, sendo 

responsável por adotar procedimentos e instrumentos legais para enfrentá-la, 
por mediar conflitos e planejar ações (CARVALHO, 2008, p.67). 

Assim sendo, o sujeito ecológico representaria aquele indivíduo que tomado por uma 

ética ambiental critica o modo de produção vigente, caracterizado pela exploração exacerbada 

da natureza e do ser humano. Esse sujeito está disposto a buscar alternativas às desigualdades 

sociais, propor ações socioambientais de enfrentamento da crise ambiental, sem precedentes, 

em que estamos imersos. 

 

4 EPISTEMOLOGIAS ECOLÓGICAS E OS NOVOS MATERIALISMOS 

 

Sem a pretensão de abandonar conceitos que há muito tem trabalhado, como já 

citamos, a cultura, ecologia, paisagem e o sujeito ecológico – que parece ser o conceito onde 

os demais convergem – Carvalho (2009 – 2014) pretende demarcar o conceito de 

epistemologias ecológicas. Para tanto a autora utiliza como subsídio teórico alguns autores 

que se nomeiam “novos materialistas”, tais autores se organizam no sentido de uma crítica a 

razão moderna, buscando seu extremo oposto, propondo para pensarmos na possibilidade de 

uma simetria ontológica. 

O grupo dos novos materialistas, onde se insere a proposta das epistemologias 

ecológicas, vai de encontro à ideia de monopólio da verdade no que tange a produção da 

ciência na atualidade. A proposta dessa forma se caracteriza como uma virada epistemológica 

no sentido da crítica a produção de uma ciência objetiva, que tem se constituído como 

verdade, propondo dessa forma uma simetria – de status – entre as diversas ciências. 

Já em 2009, Carvalho e Steil apostam nessa proposta de simetria científica e virada 

ecológica. Os autores afirmam que nas Ciências Humanas o ecologismo enquanto “ação 

política” se movimenta de maneira mais forte, mas que podemos perceber um 

desenvolvimento no plano epistemológico, tanto na filosofia quanto na sociologia, mirando 

essa dita “virada ecológica”. Buscamos assim compreender no que especificamente consiste 

as epistemologias adjetivadas de ecológicas, nas palavras de Isabel e Carlos, 
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Este conjunto de contribuições, que provisoriamente chamaremos de 

epistemologias ecológicas, remete a um debate teórico-filosófico empenhado 

em colapsar as dicotomias e reordenar as dualidades modernas estruturantes 

das Ciências Humanas – natureza e cultura, sujeito e sociedade, corpo e 

mente - apontando para novos aportes ecológicos na compreensão do mundo 
e das relações humano-não humanos (CARVALHO; STEIL, 2009). 

Apoiados no trecho acima, podemos compreender que para os autores o conceito de 

epistemologias ecológicas pretende delimitar uma área do debate teórico-filosófico atual, 

buscando a superação das dicotomias impostas pelo pensamento moderno. Carvalho e Steil 

(2014) afirmam que as epistemologias ecológicas é sustentada por autores de campos 

diversos, e por perspectivas teórica também diversas, mas todos com a intenção de romper 

com as dualidades modernas. 

Em consequência de sua origem diversa, a proposta das epistemologias ecológicas não 

se encaminha, portanto, na direção de instituir uma unidade teórica. Sua proposição pretende 

demarcar um limiar onde convergem certos modos de pensar que rejeitam a ideia moderna de 

que o sujeito é externo à produção do conhecimento, à natureza, ao mundo. 

Encaminhamo-nos para a necessidade de apresentar o destaque que Carvalho (2014) 

faz ao movimento das epistemologias ecológicas, ressaltando que o conceito está em 

construção, não podendo ser tido como algo consolidado. O movimento da elaboração do 

conceito nasce com o ideal intencional de buscar respostas às indagações que vão surgindo 

conforme os estudos sobre os modos de pensar se desenvolvem. Tais modos de pensar, em 

estudo, concernem às relações com o ambiente e o reflexo que tem o ambiente na produção de 

nosso modo de pensar o mundo e nossa relação. Assim, Carvalho se questiona: 

Como fazer ciência de um modo geral, e ciência da educação ambiental, em 

particular, desde uma perspectiva ambiental ou ecológica, que considere o 

ambiente como alteridade e existência livre da sua redução ao campo das 

representações humanas? (CARVALHO, 2014). 

Como produzir um conhecimento livre das representações humanas? 

Tal questionamento, nos fez buscar no texto A Perspectiva das Pedras: Considerações 

sobre os novos Materialismos e as Epistemologias Ecológicas (CARVALHO,2014), uma 

resposta. A expressão “perspectiva da pedra” foi citada por Carvalho no EPEA-2013
262

, onde 

faz referência a uma citação de Heidegger, retomada pelo antropólogo Tim Ingold, que tenta 

estabelecer uma contraposição entre o humanismo – heideggeriano – à ontologia simétrica, 

proposta pelos novos materialistas, que estabelece a base das epistemologias ecológicas. 

                                                           
262

 �
 VII Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental – EPEA, em Rio Claro, onde Carvalho 

proferiu uma fala na mesa: A temática ambiental na pesquisa em educação ambiental: diferentes 

abordagens teórico-metodológicas – materialismo histórico-dialético e epistemologias ecológicas. 
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Na defesa de sua compreensão, Carvalho (2014, p.71) assinala que, “A ontologia 

humanista clássica tem sido identificada reconhecidamente antropocêntrica, isto é, centrada 

no humano como fonte de todo pensamento válido no mundo inteligível”. Sua contraposição 

vem ao encontro dos movimentos intelectuais que procuram se deslocar da perspectiva 

humanista, de levar em consideração além da diversidade cultural, da alteridade direcionada 

ao outro humano, considerar a “perspectiva” do não humano, também. 

O que está em questão, portanto, na distinção entre uma ontologia humanista 

e uma ontologia simétrica é a desconstrução do que Descola (2005) chama a 

grande divisão que institui a natureza e a cultura como dois reinos 

ontológicos antagônicos. Ao desfazer essa linha, encontramos, nos filósofos 

que se denominam novos materialistas (DE LANDA, 2003; ESCOBAR, 

2007; BRYANT; SRNICEK; HARMAN, 2011), e também nos pensadores 

associados aos estudos sociais da ciência (Sciences Studies) como Bruno 

Latour, Donna Haraway (2003), Isabelle Stengers (2002) e, ainda, na 

antropologia ecológica de Tim Ingold, consequências de um pensamento que 

se situa para além da grande divisão (CARVALHO, 2014, p.72). 

Nesse trecho, da obra que citamos anteriormente, Carvalho apresenta boa parte dos 

autores que lhe fornecem subsídio teórico para fundamentar o conceito de epistemologias 

ecológicas. Tais autores se movimentam na direção da crítica ao que Isabel chama de “grande 

divisão”, o que podemos compreender como extremo oposto à perspectiva humanista.  

Assim sendo as epistemologias ecológicas apresentam a possibilidade de compreensão 

na direção de que “os conceitos e as abstrações que resultam do processo do conhecimento 

não constituem um mundo à parte em relação à matéria e às coisas (CARVALHO; STEIL, 

2014)”. Carvalho (2014) afirma compreender que o ato de conhecer é essencialmente 

humano, no entanto essa habilidade é desenvolvida na relação com o outro – natureza – não 

podendo ser considerada um “benefício” do ser humano que se processa no espaço da mente, 

sem qualquer relação com o mundo. Dessa forma as epistemologias ecológicas apresentam a 

impossibilidade de dissociarmos mente e corpo, cultura e natureza, conhecimento e 

experiência. Compreendemos então que para conhecer desde uma perspectiva ecológica, se 

torna essencial uma imersão na matéria, na natureza, se movimentar de forma engajada ao 

ambiente em que vivemos. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Buscamos com este ensaio, apresentar de forma breve alguns conceitos e categorias 

que perpassam a produção intelectual de Isabel Cristina de Moura Carvalho. Discutimos as 

categorias Educação Ambiental, cultura e ecologia; Hermenêutica; Sujeito Ecológico; 



 

519 

 

Epistemologias Ecológicas, tentando não exaurir tais discussões, mas antes de tudo 

desenvolver um diálogo com tais compreensões. 

Em meio às leituras e discussões sobre a primeira categoria em análise, pudemos 

perceber que a autora faz ao longo de seus escritos um elo teórico entre cultura, ecologia e 

Educação Ambiental sob uma perspectiva antropológica. A feitura desse diálogo entre campos 

do conhecimento não significa que há qualquer pluralismo teórico-metodológico na produção 

de Carvalho. Tal diálogo possibilita que a compreensão de Educação Ambiental de Carvalho, 

que tem por princípio constituir uma atitude ecológica, seja de fato interdisciplinar. 

Compreendemos também que, mesmo com o diálogo estabelecido entre antropologia, 

educação, ecologia, psicologia, é a hermenêutica que fundamenta a produção intelectual da 

autora. Apoiada na hermenêutica, Carvalho busca desenvolver constantemente uma Educação 

Ambiental num horizonte compreensivo. Essa Educação Ambiental tanto constitui, quanto é 

constituída pelo sujeito ecológico. Tal sujeito ecológico é apresentado por Carvalho como um 

indivíduo real e utópico, aquilo que somos quando nos guiamos pelo ideário ecológico, mas 

também aquele que intentamos ser, no movimento de nos desenvolvermos. 

O movimento intelectual de Carvalho, que tentamos apresentar neste ensaio, contribui 

para pensarmos a Educação Ambiental em suas diversas lateralidades. Apoiados em Carvalho 

podemos afirmar que há uma busca por uma “existência ecológica plena” e que a esta se torna 

imprescindível a busca por uma “sociedade plenamente ecológica”. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA WALDORF NO HORIZONTE 

DE UMA FORMAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL 
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RESUMO: A história da educação mostra diferentes propostas de ensino que vem sendo 

experimentadas na educação, em busca da superação da organização curricular tradicional. O presente 

texto apresenta uma pesquisa focada no estudo da Pedagogia Waldorf, uma perspectiva que visa o 

desenvolvimento integral do indivíduo. Buscamos desenvolver uma aproximação teórico-prática com 

a Educação Ambiental. Com essa investigação, pretendemos analisar e compreender a Pedagogia 

Waldorf e a Educação Ambiental, demonstrando a fecundidade dessas perspectivas no enfrentamento 

da crise socioambiental e a importância destas no processo de ensino aprendizagem. Para alcançar 

esses objetivos, realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa, a qual tem como instrumentos 

de coleta de dados, análise documental, observação e tem como fundamento de análise a 

hermenêutica. Consideramos a Educação Ambiental como um processo que permite a reflexão, análise 

da vivência humana de forma coletiva, solidária e que busque reduzir os impactos sobre os 

ecossistemas a fim de melhorar a qualidade de vida. O referencial teórico da pesquisa está apoiado nos 

autores Steiner (2015), Lanz (2011) Morin (2008) e Pereira (2016).  

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Waldorf. Educação Ambiental. Ecologia Cosmocena  

 

 

QUE PEDAGOGIA É ESSA?  

 

Para iniciar este tema, algumas considerações se fazem necessárias, é preciso 

considerar a história da humanidade, nos colocando como sujeitos históricos, que herdamos e 

mantemos ou modificamos aspectos culturais enraizados em nossas vidas. Refletir a formação 

que tivemos muitas vezes acaba direcionando nosso olhar, buscar entender o contexto em que 

se produzem ou se produziram os conhecimentos é um exercício que demanda esforço e 

coragem. Consideramos a necessidade desse exercício e nos propomos a realizá-lo ao longo 

deste trabalho. 

Com a evolução e o passar do tempo, a divisão do trabalho trouxe mudanças a forma 

de educação, o que antes era comum a todos, passa a ser privilégio de alguns. O saber tornou-

se teórico e adquiriu valor. Segundo Aranha (2006) o fenômeno da urbanização acelerada, 

decorrente do capitalismo industrial, criou forte expectativa com respeito à educação, pois a 

complexidade do trabalho exigia melhor qualificação da mão de obra.  

                                                           
263

  �
Mestranda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Câmpus Pelotas 

– vxcamargo@gmail.com 

264
 �

Doutora em Educação Ambiental, professora no IFSul Câmpus Charqueadas 

patriciacalixto@charqueadas.ifsul.edu.br 



 

521 

 

Tais questões vêm determinando aspectos importantes na formação de contextos e 

conceitos educativos, evidenciando a necessidade da educação ressignificar-se, ou talvez 

mudar seu foco, que permanece sendo a instrução.  

Temos enquanto sociedade que enfrentar esse dilema, Rodhen explicita bem uma 

distinção necessária nesse debate “a instrução tem por fim fornecer ao homem o 

conhecimento e uso dos objetos necessários para sua vida profissional. A educação tem por 

fim despertar e desenvolver no homem os valores da natureza humana.” (RODHDEN,2007, 

P.29) 

No último século tivemos uma revolução tecnológica, desde os transportes, na 

informática, no mundo do trabalho, chegando até as relações humanas, tudo se modificou. 

Nas últimas décadas essas transformações começaram a se acelerar, o acesso a informação se 

tornou dinâmico, rápido e acessível. 

Vivemos na educação um atraso em relação às mudanças que tivemos nos últimos 

tempos em todas as áreas. Não é apenas a tecnologia que promove a mudança, mas um 

paradigma de conhecimento, de comunicação e o reconhecimento da necessidade de interação 

com o outro e a informação. Transformações estas que necessitam de uma mudança de 

paradigmas. 

Para Morin (2004) o paradigma efetua a seleção e a determinação da conceptualização 

e das operações lógicas. Designa as categorias fundamentais da intelegibilidade e opera o 

controle de seu emprego. Assim os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo 

paradigmas inscritos culturalmente neles. Segundo ele, necessitamos que se cristalize e se 

enraíze um paradigma que permita o conhecimento complexo. 

Consideramos importante repensarmos o papel da educação e dos educadores neste 

momento em que vivemos. Morin (2004) nos chama a esta responsabilidade quando considera 

Quanto sofrimento e desorientações foram causados por erros e ilusões ao 

longo da história humana, e de maneira aterradora, no século XX! Por isso, o 

problema cognitivo é de importância antropológica, política, social e 

histórica. Para que haja um progresso de base no século XXI, os homens e as 

mulheres não podem mais ser brinquedos inconscientes não só de suas 

idéias, mas das próprias mentiras. O dever principal da educação é de armar 
cada um para o combate vital para a lucidez. (2004, p. 33) 

É preciso para que haja alguma mudança na educação um movimento na compreensão 

dos processos atuais de aprendizagem, da relação com o conhecimento e com o outro. 

Morin nos traz grandes contribuições quanto ao papel da educação na atualidade, 

apontando questões relevantes que vão permear este trabalho. Para ele, “de qualquer forma, o 

conhecimento permanece como uma aventura para a qual a educação deve fornecer o apoio 

indispensável. O conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor 
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em seu conhecimento, deve ser, para a educação um princípio e uma necessidade 

permanentes”. (Morin, 2004 p.31). 

Optamos para o aprofundamento da Pedagogia Waldorf porque ela abrange uma 

completa e atual proposta de educação voltada para o desenvolvimento humano que abrange a 

questão das relações com o outro, com o meio, com a natureza e com os próprios sentimentos. 

Esta concepção de educação trabalha com a experiência, respeitando a maturidade das 

crianças e buscando uma relação com o universo. 

Essa visão de mundo tem sido desenvolvida e aplicada em diversas áreas da vida 

humana, na agricultura, na medicina, na pedagogia, na farmacologia, a filosofia, a euritmia e 

os centros para ajuda de crianças com necessidades especiais.  

Uma forma de propor alterações nas configurações dos conhecimentos acerca do 

ensino, da escola, do aluno e da relação com o saber é por meio da Pedagogia Waldorf, 

desenvolvida por Rudolf Steiner
265

, cujo foco é o desenvolvimento integral do ser humano. 

Trata-se de uma concepção, orientada com base nos vieses antropológico, pedagógico e 

curricular, fundamentados na cosmovisão Antroposófica.  

Romanelli (2015) discorre a respeito da cosmovisão Antroposófica: 

A Cosmovisão Antroposófica surge da busca Steineriana em apontar o 

caminho que o homem pode percorrer através de sua vivência interna 

fazendo com que esta reflita no exterior. Este reflexo, para Steiner, significa 

a diferença entre a heteronomia e a autonomia do ser humano, ambas 

representadas pela aquisição da liberdade permeada pela ética e pela moral. 

(...) Seus estudos científicos e filosóficos cumprem essa tarefa e a ampliam 

até transformá-la num sistema teórico passível de aplicação no âmbito social 

e educacional, bem como em outros em que ele se aprofundou. 
(ROMANELLI, 2015, p.64) 

Conforme Lanz (2013), a Pedagogia Waldorf não pretende ser original ou 

revolucionária. Suas qualidades excepcionais só aparecem quando se compara ao seu 

fundamento tão simples e lógico com aquilo que a educação e, particularmente, o ensino 

escolar vieram a ser para a sociedade civilizada do século XX. Segundo o autor, não é 

exagerado afirmar que a crise da educação é, no mundo inteiro, um assunto que beira à 

calamidade. 
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A iniciativa da pedagogia Waldorf surgiu em meio ao caos na época de pós-primeira 

guerra mundial, uma fase em que as pessoas buscavam novas orientações para a construção 

do futuro. Rudolf Steiner procurou apresentar, nesse período, novas perspectivas e alternativas 

para a sociedade, criando um movimento denominado de “Trimembração do Organismo 

Social”
266

, no qual a educação estaria fundamentada no princípio de liberdade. 

A proposta de uma escola – pautada numa formação baseada na cosmovisão do ser 

humano - foi desenvolvida a partir da solicitação de Emil Molt, diretor da fábrica de cigarros 

Waldorf-Astoria que percebeu as potencialidades da Pedagogia Waldorf. Após assistir a uma 

série de conferências proferida por Steiner, identificou a necessidade de implantar uma escola 

diferenciada para atender aos filhos dos funcionários da fábrica.  

A escola começou a funcionar como uma instituição livre, fazendo a aplicação da 

autogestão. A legislação do estado alemão era liberal em relação ao ensino, e Steiner podia ser 

livre nas escolhas. Era ele quem elegia o corpo de professores, de matérias e do currículo. 

Seus professores tiveram uma formação delineada em três ciclos de conferências. 

Posteriormente, denominadas a Arte da Educação, na qual o foco era posto no estudo geral do 

homem, que servia de base para pedagogia, que era dividida em três vertentes: metodologia, 

didática e discussões pedagógicas. Atualmente, são organizadas em livros os quais constituem 

a fundamentação da Pedagogia. 

A escola, independente da fábrica, cresceu rapidamente, existindo, até hoje, em 

Stuttgart, na Alemanha. Sua constituição foi uma semente inicial do movimento mundial da 

Pedagogia Waldorf. Durante a segunda guerra, a Sociedade Antroposófica e as Escolas 

Waldorf foram fechadas, e os livros de Steiner queimados. Passado esse triste período, a Liga 

das Escolas Waldorf Livres foi fundada na Alemanha com o objetivo de defender os interesses 

das escolas, junto ao governo, e de constituir um núcleo de estudos e publicações. Desde 

então, inúmeras escolas Waldorf surgem em diferentes países, fazendo crescer esse  

movimento de educação. 

No Brasil, a primeira escola Waldorf foi fundada em 1956, na cidade de São Paulo. A 

ideia partiu de um grupo de amigos que se reunia para estudar as obras de Steiner. A partir 

dessas reuniões, nasceu a proposta de criação de uma escola e, para concretizá-la, convidaram 

um casal de professores da Escola Waldorf de Pforzheim, na Alemanha, para serem 

fundadores da escola. Além de serem professores, eles tiveram a tarefa de formarem os 
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professores brasileiros dentro da Pedagogia Waldorf. A escola recebeu o nome de Rudolf 

Steiner, e começou com um jardim de infância e um primário, no total eram 28 alunos. No 

decorrer do tempo, foi amadurecendo as suas ideias e vivendo as experiências educativas com 

os seus alunos. Em 1975, formou a primeira turma de segundo grau, atualmente denominado 

ensino médio. Desde então, outros movimentos aconteceram, surgindo, assim, vários jardins 

de infância e outras escolas, em São Paulo, e em outros estados. Esse caminho vem sendo 

trilhado por muitas escolas ao redor do país, grupos de estudo e cursos, realizados pelas 

próprias comunidades.  

Atualmente são 66 escolas
 267

 filiadas à Federação das Escolas Waldorf no Brasil
268

, 

que atendem a 9000 alunos da educação básica. Outras iniciativas estão sendo implantadas, 

em fase de processo de normatização.  

Ao fundamentar a sua prática educativa sobre os princípios da Antroposofia
269

, a 

Pedagogia Waldorf concebe o homem como uma unidade harmônica físico-anímico-

espiritual. Considera o lado anímico-espiritual como a essência individual única de cada ser 

humano, e o corpo físico como sua imagem e instrumento. Conforme Steiner “só quando 

tivermos conhecido a natureza que vive em nosso próprio interior, poderemos encontrar a que 

nos é exterior; o que em nosso interior lhe corresponde será nosso guia.” (STEINER, 1979. p. 

30). Atrelado a esse pensamento, Steiner apresenta a tríade que caracteriza o ser humano, que 

são as forças anímicas – pensar, sentir e querer, ações que pautam todas as práticas e 

concepções. 

Essa pedagogia tem se mostrado diferente das demais e vem esculpindo um caminho 

singular desde sua criação. A Pedagogia Waldorf tem como foco principal o desenvolvimento 

natural e sadio das crianças, o qual deve ser posto em prática através de uma metodologia e de 

um estudo profundo do desenvolvimento infantil. Essa concepção busca respeitar a cada fase 

do ser, estimulando as suas potencialidades ao longo do período de desenvolvimento e 

crescimento. 

Além disso, visa à formação do sensível, do potencial criativo e da sensibilidade 

social. A partir de um olhar atento, os educadores que seguem a essa vertente conseguem 

perceber as necessidades e capacidades de cada pessoa, acompanhando e dirigindo o processo 
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educativo de cada aluno individualmente, dispondo uma atenção para as características 

específicas desse sujeito.  

Lanz (2013) enfatiza um fundamento dizendo que todo o aprendizado deve dirigir-se, 

primeiramente, à vontade, depois ao sentimento, para, no final do processo, chegar ao 

intelecto, à etapa de elaboração de conceitos.  

Considero fundamental salientar que o autor sugere a necessidade de se desenvolver 

quatro características humanas: a consciência, a autoconsciência, a individualidade e a 

liberdade. Nessa pedagogia, o professor tem fundamental importância e responsabilidade 

pelos processos. Steiner, na abertura da primeira escola, no início da formação inicial, chama 

a atenção dos profissionais com o seguinte discurso: 

Devemos estar cônscios da grande tarefa. Não podemos ser simplesmente 

pedagogos; deveremos ser agentes culturais no mais elevado grau, no mais 

elevado sentido da palavra. Devemos ter vivo interesse por tudo o que 

acontece em nossa época, do contrário seremos péssimos professores para 

esta escola. Devemos não apenas engajar-nos sem nossas tarefas específicas; 

nós só seremos bons professores se tivermos um vivo interesse pelo que 

acontece no mundo. É só mediante o interesse pelo mundo que obteremos o 

entusiasmo de que necessitamos para a escola e para nossas tarefas no 

trabalho. Para isto precisamos de elasticidade de espírito e dedicação às 

nossas tarefas. (STEINER, 2015, p. 22) 

Segundo Andrade e Silva (2015), a Pedagogia Waldorf tem demonstrado ser capaz de 

preencher os requisitos e fundamentos de uma educação lúdica, superando o reducionismo e a 

fragmentação típicos da tradição epistemológica moderna. Desse modo, apresentando-se 

consoante aos pressupostos norteadores para a proposta educacional voltada ao século XXI. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL... EU QUERO UMA PRA VIVER... 

 

Os termos Educação Ambiental têm sido muito difundidos, no dia-a-dia, em discursos, 

textos, projetos e livros, como se fossem “palavras mágicas”, capazes de produzir efeitos 

positivos sobre quem as opera. Não raramente, veem-se empresas utilizando esses termos 

completamente dissociados do objetivo da Educação ambiental. Seja por desconhecimento 

sobre o assunto, seja por desejarem vender uma imagem séria e comprometida de sua 

instituição. 

A questão ambiental está para além da utilização de seus termos, ela é permeada por 

atitudes que preconizam a ética, a solidariedade, a colaboração e a participação do indivíduo. 

Embora não seja a escola a única instância com potencial de educar para a vida e 

problematizar essas questões, é para ela, quase sempre, que essa incumbência tem sido 

dirigida. Nesse sentido, o saber pedagógico sofre alterações, exigindo do professor uma 
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reconfiguração do seu conhecimento, visto que ele, como orientador do processo de formação, 

terá de pensar acerca das novas questões que invadem o âmbito escolar. 

A Educação Ambiental pode ser considerada um processo permanente de 

desenvolvimento dos sujeitos e das suas comunidades, onde estes adquiram conhecimento, 

valores, habilidades, experiências e determinações que os tornem aptos a agir. Por isso, as 

formas de trabalho possíveis nesse processo de ensino estão voltadas para a participação e 

engajamento social. 

Carvalho (2011) nos sugere a troca de lentes, como metáfora, para ter uma nova 

compreensão da natureza:  

vamos ser capazes de compreender a natureza como ambiente, ou seja, lugar 

das interações entre a base física e cultural da vida neste planeta. Nessa 

mudança, deslocamo-nos do mundo estritamente biológico das ciências 

naturais para o mundo da vida, das humanidades e também dos movimentos 

sociais, bem mais complexo e abrangente. Esse deslocamento atinge não 

apenas as mentalidades, mas também as palavras e os conceitos. 

(CARVALHO, 2011, p.38) 

Historicamente, no país, normalmente, é necessária que seja promulgada uma lei para 

dar ao tema a relativa importância e com a questão ambiental não foi diferente. É preciso 

construir uma cultura acerca do tema e isso demanda um trabalho de conscientização e tempo 

para a sua administração. A educação ambiental vem sendo trabalhada há muito anos, tornou-

se obrigatória, porém tal prática ainda não se configurou como realidade na maioria das 

instituições de ensino. 

Em 1999, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental pela Lei nº 9.795 que 

estabelece, no Art. 9 a obrigatoriedade da Educação Ambiental na educação básica e, no Art. 

10, garante que: “a educação ambiental será desenvolvida como prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.” 

Salientamos que é preciso considerar a dimensão crítica e humana que embasam essa 

forma de educação, para efetivar essa proposta na escola. Assim como orientar o professor a 

respeito de suas escolhas e o quanto elas interferem na sua vida. Deixando-o ciente de que se 

ele optar por uma educação crítica, humanista e democrática, é preciso que encontre meios de 

estabelecer atitudes coerentes com sua escolha na própria realidade. 

Programas, projetos e ações estão acontecendo de forma isolada e, muitas vezes, 

pontual, buscando o desenvolvimento de atitudes comportamentais. Contudo, é importante 

considerar as diferentes realidades sociais onde ocorrem as práticas de educação ambiental e 

entender os seus diferentes objetivos. Não é possível que um modelo dê conta de todas as 

necessidades, é preciso compreender a demanda de cada grupo social.  
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Esse processo é coletivo, calcado em objetivos pré-definidos, conforme Carvalho 

(2011) explicita: 

a educação ambiental estaria ao lado das forças integrantes de um projeto de 

cidadania democrática, ampliada pela ideia de justiça ambiental. Justiça 

ambiental, no caso, significa a responsabilidade de todos na preservação dos 

bens ambientais e a garantia de seu caráter coletivo, contribuindo para a 

ampliação da noção de cidadania e justiça social. (CARVALHO, 2011, 
p.170) 

Gutiérrez (2000) afirma que a cidadania ambiental e a cultura de sustentabilidade 

serão necessariamente o resultado do fazer pedagógico que conjugue a aprendizagem a partir 

da vida cotidiana. Segundo ele, pedagogia é abrir caminhos novos, dinâmicos, inéditos, 

sentidos e espirituais. Seu enfoque de cidadania planetária prioriza a criação de novas formas 

de ser e de estar neste mundo, que, segundo o autor, necessitam de uma “reconciliação da 

humanidade com o cosmos propõe as sociedades atuais a necessidade de recuperar o 

equilíbrio dinâmico que perdemos ao voltar-nos, de forma desenfreada, à cultura da produção 

e do consumo”.  

Reigota (2006) esclarece como deve ser entendida a Educação Ambiental: “a educação 

ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido que ela reivindica e prepara 

os cidadãos para exigir justiça social cidadania nacional e planetária, auto gestão e ética mas 

relações sociais e com a natureza”.  

Além disso, precisamos refletir a respeito da urgência desse trabalho e Gadotti busca 

apresentar isso quando considera: 

A sensação de pertencimento ao universo não se inicia na idade adulta e nem 

por um ato de razão. Desde a infância, sentimo-nos ligados a algo que é 

muito maior que nós. Desde criança nos sentimos profundamente ligados ao 

universo e nos colocamos diante dele num misto de espanto e de respeito. E 

durante toda a vida, buscamos respostas ao que somos, de onde viemos, para 

onde vamos, enfim, qual o sentido da nossa existência. É uma busca 

incessante e que jamais termina. A educação pode ter um papel nesse 

processo se colocar questões filosóficas fundamentais, mas também se 

souber trabalhar ao lado do conhecimento, essa nossa capacidade de nos 
encantar com o universo. (GADOTTI, 2012, p.61). 

Ao longo deste estudo buscamos uma concepção de Educação Ambiental que se 

aproximasse da proposta de educação e vida da Pedagogia Waldorf e vimos na Ecologia 

Cosmocena uma proximidade profícua e um diálogo promissor. Segundo Pereira  

a Ecologia Cosmocena se coloca como uma alternativa viável na luta pela 

vida digna, pela ampliação de sentidos e pela melhoria da convivência na 

relação do cosmos com os humanos. Essa ecologia é aberta, menos 

intolerante, menos egoica, cooperativa, é pacífica, sábia, sensível, cuidadosa, 

humilde, amorosa em seus vínculos, dá tempo ao tempo e recoloca o 

humano como apenas mais uma possibilidade de garantia da vida neste 
universo de múltiplas possibilidades (PEREIRA, 2016. P.158) 

Na continuidade da pesquisa estamos traçando um paralelo contendo as aproximações 
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entre essas duas concepções que dialogam e tratam de questões tão caras a todos nós como a 

compreensão de pertencimento ao cosmos, a noção de tempo e outras fundamentais para 

pensarmos a manutenção da vida na Terra.  

Estamos trabalhando com os princípios da Ecologia Cosmocena: a) Da nova relação 

Natureza-Humanidade; b) Da desaceleração do tempo como garantia de vida; c) Da sintonia 

com novas sabedorias; d) Do cuidado como reaprendizagem vs. consumo desenfreado; e) Da 

descolonização do mundo da vida; f) Por um mundo diverso e sem preconceitos; g) Da 

condição de incompletude; h) Do lugar da Educação Ambiental na Ecologia Cosmocena.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar gostaríamos de salientar que nosso estudo está sendo desenvolvido, que 

trabalhar com essa pedagogia que estimula a educação ambiental pode alterar as próprias 

capacidades do indivíduo de sentir o mundo, a natureza, o outro e a si mesmo.  

A Pedagogia Waldorf pode ser considerada um processo de desenvolvimento dos 

sujeitos e das suas comunidades, onde estes adquirem conhecimento, valores, habilidades, 

experiências que os tornem aptos a agir de forma consciente sobre o ambiente em que atuam e 

avaliamos ser a Ecologia Cosmocena a concepção que apresenta maior possibilidade de 

aproximação com estes princípios de vida e de pedagogia.  

A escola deve apresentar as condições adequadas ao aluno, para que ele possa se 

apropriar das informações, debatendo e refletindo sobre os aspectos éticos e morais que 

envolvem a utilização das mesmas. O desejo é que o educando sinta-se livre para interpretar, 

analisar, extrair informações que o ajude a construir um posicionamento sobre o mundo. A 

ideia é começar esse exercício de cidadania na escola e, depois, estender-se para outros 

âmbitos sociais. Isto é, começar o movimento com um enfoque local para, logo, tentar chegar 

ao global. 
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RESUMO: As produções científicas na área da Educação Ambiental têm avançado consideravelmente 

no território brasileiro nas últimas décadas. Em meio a tantos Programas de Pós-graduação que 

abrangem a temática ambiental em suas linhas de pesquisa, um deles se destaca por ser o único na 

área: o Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental - PPGEA, da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG. Com base nisto, este trabalho possui como objetivo geral verificar com que 

frequência os autores das teses da linha de pesquisa EA Não-Formal se apropriam do termo Educação 

Ambiental (EA) e de outros referentes à temática em suas escritas. Pelo fato do Programa ter um 

caráter único, a importância de análise da presença desses termos, se caracteriza pelo fortalecimento 

do perfil singular do PPGEA, embora também seja necessário que estes resultem em diálogos e 

problematizações que envolvam a esfera socioambiental. Trata-se de uma pesquisa que ancora-se nos 

pressupostos metodológicos da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), para a produção e análise dos 

dados. Ao final, percebeu-se que o item palavras-chave, é o que apresenta maior presença dos termos e 

que nos objetivos gerais das teses, item importante da produção científica, os termos de análise 

aparecem com menos expressividade. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Educação Ambiental Não-Formal. PPGEA. 

 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

As pesquisas científicas em Educação Ambiental (EA) no Brasil tiveram um aumento 

expressivo a partir da década de 90. As produções resultantes dessas pesquisas são oriundas 

dos trabalhos dos cursos de formação continuada, dos cursos de graduação, de pesquisas 

realizadas por profissionais da área e principalmente investigações elaboradas nos cursos de 

pós-graduação Lato e Stricto Sensu. (ZAKRZEVSKI, VALDUGA, DEVILLA, 2002; 

CARVALHO, 2001).  

Ao direcionar o foco aos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em EA no âmbito 

nacional, percebe-se a existência de apenas um específico na área: o Programa de Pós-

graduação em EA (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, o que o difere 
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dos demais, os quais somente possuem Grupos de Pesquisa acerca da temática. O PPGEA 

abriu sua primeira turma de mestrado no ano de 1994, e de doutorado em 2006, contendo, até 

o mês de abril de 2016, 320 dissertações e 77 teses defendidas. Ressalta-se que essas 

produções são vinculadas em uma das seguintes linhas de pesquisa: Fundamentos da 

Educação Ambiental (FEA), Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores(as) 

(EAEFE), e Educação Ambiental Não-Formal (EANF). 

Considerando a exclusividade do programa, surgiu uma curiosidade epistemológica de 

como a EA e alguns termos articulados a ela se mostram nessas produções. Dessa forma, esse 

artigo propõe verificar com que frequência os autores das teses da linha de pesquisa EA Não-

Formal se apropriam do termo EA e de outros referentes à temática em suas escritas. Assim, 

ressalta-se que não é intenção desta pesquisa analisar se e como as teses apresentam 

conceitos, princípios e objetivos acerca da EA e nem estabelecer discussões a respeito das 

articulações teórico-metodológicas das produções específicas. 

A justificativa pela opção das teses e da linha de pesquisa como corpus de análise 

dessa pesquisa, se dá por alguns fatores. Primeiro: a escolha das teses aconteceu pelo fato da 

universidade não oferecer um programa doutoral específico em educação, como é oferecido 

ao mestrado. Isto também faz com que o doutorado em EA abranja uma diversidade de 

ingressantes das mais diversas áreas do conhecimento. Segundo: perante a grande quantidade 

de números de dissertações, haveria a necessidade de estabelecer um recorte temporal para 

análise, não possibilitando uma compreensão do todo, algo que não aconteceu com as teses. 

Terceiro: a escolha da linha de pesquisa EANF, aconteceu para a produção deste artigo pelo 

fato dos autores estarem desenvolvendo pesquisas na referida linha, sendo que o mesmo é um 

recorte de um estudo ainda a ser desenvolvido abrangendo as outras três linhas do PPGEA.  

Posto isto, visando uma melhor organização e compreensão, este trabalho está 

subdividido em seções. A introdução apresenta a temática, o objetivo, a justificativa, bem 

como uma breve caracterização do programa de pós-graduação em que a pesquisa se ancora. 

Posteriormente, é apresentado a seção apresentando a EANF e a linha de pesquisa do 

PPGEA, da qual foram extraídas as teses que constituem o corpus de análise. Dando 

continuidade, encontra-se a seção voltada ao percurso metodológico. Nela são detalhadas as 

etapas da realização da pesquisa referente à sua abordagem, às fontes de evidências, à 

preparação e à produção dos dados e seu processo de análise. Após, é apresentada a seção de 

análise e compartilhamento dos dados, e por fim, as considerações finais, as quais 

retomam o objetivo do trabalho, trazendo algumas reflexões. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Estabelecer discussões acerca da EA constitui-se uma tarefa complexa, considerando a 

polissemia de conceitos de um campo que vem se consolidando com o tempo. Todavia, se 

uma busca for feita nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(DCNEA) encontrar-se-á, em seu Art. 2º, um dos possíveis conceitos: 

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) 

Corroborando as DCNEA, Tozoni-Reis (2006, p. 13), destaca que “Antes de tudo, 

educação ambiental é educação. Educação em suas várias dimensões: portanto, é preciso 

considerar a formação do homem no espaço educacional mais amplo ou no espaço 

educacional mais restrito – a escola [...]”. Desse modo, percebe-se que a EA está articulada 

aos processos de interação social, buscando promover uma abordagem crítica, reflexiva e 

construtiva acerca do “eu” como sujeito e como ser social, ciente da realidade socioambiental, 

dos problemas existentes e das possíveis soluções para minimizá-los e transformar a realidade 

em que está inserido. 

Agora, referente às questões teóricas, autores como Carvalho (2004) e Leonardi 

(2001), apontam que a EA tem sido categorizada de muitas maneiras. Nessa categorização, 

pode-se dizer que surgem duas macrocategorias: Formas de fazer a EA (como), e aí se 

destacam a EA crítica, a conservadora, e a popular; e Espaços em que é possível desenvolver 

a EA (onde), tais como os espaços formais, não formais, e informais. Como a intenção aqui 

não é apontar discussões acerca dessas formas e espaços, mas sim trazer algumas 

considerações de um espaço em específico, o não-formal, segue-se com o propósito.  

De antemão, resgata-se o que a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a 

Lei 9795/99, aponta sobre a EANF. Em seu Art.13, a referida traz que “[...] entendem-se por 

Educação Ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente.” Dialogando com isto, embora tenha escrito antes da Lei 

9795/99 ser instituída, Sorrentino (1991) afirmava que a EANF capacita e incentiva os 

sujeitos a acreditarem em si próprios e no fazer coletivo, facilitando o diálogo entre a 

sociedade civil e o Estado, possibilitando a construção de uma ação social que privilegia a 

diluição do poder, na busca de uma recuperação e melhoria da qualidade do ambiente e da 

vida.  
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É nessa perspectiva, que o PPGEA traz em seu Projeto Pedagógico
273

, a descrição da 

linha EANF: 

A EANF estuda as questões socioecológico-ambientais nos campos não 

formais e informais de Educação Ambiental. Enfatiza a dimensão ético-

estética, a diversidade e alteridade dos grupos sociais, as relações entre a 

Educação Ambiental, os gêneros, as gerações humanas em todas as suas 

idades, o desenvolvimento humano e sistêmico, a compreensão da 

interligação dos espaços ambientais, da saúde coletiva e da qualidade de vida 
dos sujeitos e das instituições e organizações sociais. (s/a, p. 11) 

E sua intencionalidade no programa e para além dele: 

Visa ao comprometimento dos pesquisadores envolvidos na restituição dos 

resultados dos trabalhos às comunidades investigadas (princípio e fim das 

pesquisas), assim como a participação de comunidades integradas nos 

processos decisórios do manejo de ecossistemas, preferentemente costeiros, 

em busca da construção coletiva de sociedades sustentáveis e utopias 
concretizáveis.  

Com isto, percebe-se que há uma intenção explícita no programa de articular a 

realidade das comunidades, tanto acadêmica quanto local, com os saberes científicos, 

potencializando esses lugares para que sejam providos de subsídios transformadores e 

emancipatórios diante a crise socio-planetária em que se vive. 

Assim sendo, segue a explanação de como ocorreu o percurso metodológico para que 

os dados dessa pesquisa fossem produzidos e posteriormente, analisados. 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico é uma das etapas mais complexas da pesquisa. Nele, é 

explanada qual a abordagem da pesquisa, são definidas quais as fontes de evidências, as 

formas mais apropriadas para a produção dos dados, os sujeitos da pesquisa (quando houver), 

bem como a metodologia para a preparação e análise dos dados. 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa caracterizado em verificar com que frequência 

os autores das teses da linha de pesquisa EA Não Formal se apropriam da EA e de outros 

termos referentes à temática em suas escritas, esta investigação prevalece-se do modo 

categórico (GATTI, 2004) para as quantificações dos dados. Falcão e Régnier (2000, p. 232), 

apontam que esses estudos são trabalhos que propiciam uma “[...] informação que não pode 

ser diretamente visualizada a partir de uma massa de dados, mas que poderá sê-la se tais 

dados sofrerem algum tipo de transformação que permita uma observação de um outro ponto 

de vista”.  

Já para a preparação e análise dos dados, ancorou-se nos pressupostos metodológicos 
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da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Para a autora (op. cit., p. 38), essa metodologia 

consiste em  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que 

recorre a indicadores. 

Ainda, segundo Bardin (2011), a Análise de Conteúdo é composta por três etapas 

principais.  Na primeira, denominada Pré-análise, organiza-se o material a ser analisado, com 

o propósito de sistematizar as ideias iniciais. Na segunda, chamada Exploração do material, 

consiste na exploração do mesmo, definindo os critérios para o registro e a organização dos 

dados. Por fim, na terceira etapa, a do Tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

os dados passam por tratamento, ocorrendo a sistematização e o destaque das informações 

para análise. 

No que se refere à produção dos dados, ao remeter às necessidades dessa investigação, 

percebeu-se que a mais adequada para esse processo seria a análise documental. Segundo 

Cellard (2008, p. 295), “os documentos constituem uma fonte extremamente preciosa para 

todo pesquisador [...]. Eles permanecem como os únicos testemunhos de atividades 

particulares ocorridas num passado longínquo ou recente”.  

A escolha dos documentos a serem analisados nessa pesquisa, decorreu da necessidade 

de estabelecer relações e alcançar o objetivo estabelecido. Os documentos selecionados foram 

as teses da linha de pesquisa EANF do PPGEA, defendidas entre 2008
274

 e maio de 2016. 

Para esta seleção, primeiramente, foi solicitado ao programa um arquivo contendo a relação 

das teses produzidas desde o ano de 2008 até a data de solicitação (25/05/16), contendo 77 

documentos.  

Ressalta-se que, para este trabalho, foram consideradas as teses defendidas até o mês 

de dezembro do ano de 2015, pelo fato de estarem disponíveis para download e leitura no 

banco de dados da biblioteca eletrônica do programa. As teses defendidas no ano de 2016, 

ainda estão passando por processo de pós-defesa, e por isto, ainda não estão disponíveis ao 

público. Sendo assim, de 77 documentos, ficaram 71. 

Posterior ao recebimento, foi realizado o download das 71 teses e um mapeamento, 

classificando-as em suas respectivas linhas de pesquisa (FEA, EAEFE e EANF). Essa 

classificação ocorreu mediante análise da ficha catalográfica das teses e, para aquelas que não 
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possuíam a linha na mesma, recorreu-se à página eletrônica do PPGEA
275

, na aba “Docentes”, 

e verificado em qual linha os mesmos estavam vinculados. Ao final, chegou-se ao total de 21 

teses defendidas referentes à linha EANF, sendo estas as nossas fontes de evidências. 

Para a próxima etapa da pesquisa, caracterizada em verificar com que frequência a EA 

e outros termos interligados à temática ambiental aparecem nas teses, houve a necessidade de 

estabelecer quais termos seriam estes e quais os itens seriam analisados. Considerando a 

diversidade de termos que poderiam constituir as categorias de análise, tendo em vista que o 

campo da EA é vasto e interdisciplinar, optou-se por utilizar alguns radicais que poderiam, na 

visão dos autores, abranger uma área analítica mais sistêmica: Educação Ambiental; Natur-; 

Ambient-; Sustent-; e Ecolog-
276

. Já, os itens das teses analisados, se constituíram das 

palavras-chave; o objetivo geral; os objetivos específicos; e as referências bibliográficas. Em 

seguida, foi organizado um banco de dados no Microsoft Excel® (Tabela 1) para que a 

quantificação de cada item fosse feita.  

 

Tabela 1: Banco para a tabulação e quantificação dos dados 

N

º 
Linha 

Palavras-

chave 
Termos 

Objetivo 

Geral 
Termos 

Objetivos 

Específicos 
Termos 

Referências 

e % 

1 EANF 
 

 

EA - 
Natur - 
Ambient - 
Sustent - 
Ecolog -  
 

 

EA - 
Natur - 
Ambient - 
Sustent - 
Ecolog - 

 

EA - 
Natur - 
Ambient - 
Sustent - 
Ecolog - 

Total: 
Contém 

termos: 
%: 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Referente à quantificação, para as palavras-chave e os objetivos gerais e 

específicos, houve a contagem (em cada tese) de cada termo utilizado nesses itens e 

preenchido a quantidade de vezes que os mesmos apareciam, sendo que ao final das 21 teses, 

foram somados o total de cada item e o total de vezes de utilização de cada termo.  

Para as referências, o processo foi semelhante, todavia trabalhou-se com porcentagens. 

Por exemplo: foram contadas em cada tese quantas referências fora utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho, realizada a verificação dos termos nos títulos das obras 

escolhidas pelos autores da tese, e contabilizada a porcentagem. Ou seja, se de um total de 

200 obras utilizadas, 50 possuíam um dos termos mencionados anteriormente em seu título, a 

tese teria 25% de obras com os termos escolhidos para análise. Ao final, também foram 

somadas todas as referências das 21 teses, os termos encontrados e calculada a porcentagem 
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como um todo.  

Ressalta-se ainda que, para as referências bibliográficas, além dos termos 

mencionados, voltou-se a atenção para as Diretrizes Curriculares para Educação Ambiental 

(DCNEA), a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA), a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a 

Declaração de Tbilisi.  

 

 

ANÁLISE E COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 

 

Nesta seção serão apresentadas as análises e o compartilhamento dos resultados dos 

dados oriundos das produções dos dados mencionadas anteriormente. Para uma melhor 

organização e compreensão, o processo analítico e compartilhamento dos dados seguirão a 

ordem de acordo com os itens analisados das teses: palavras-chave, objetivo geral, objetivos 

específicos, e referências bibliográficas. 

Referente às palavras-chaves contidas nas 21 teses, após a contagem das mesmas, 

chegou-se a um total de 94 palavras, as quais analisadas de acordo com os termos categóricos 

mencionados no percurso metodológico desse trabalho. Após análise, contatou-se que das 94 

palavras-chave contidas nas teses, 21 referiam-se ao termo Educação Ambiental, sete ao 

termo Ambient-, duas à Ecolog-, uma à Sustent-, e nenhuma apresentou o termo Natur-. 

Ressalta-se que uma tese apresentou o termo Educação Ambiental duas vezes em suas 

palavras-chaves e uma tese não evidenciou este na sua constituição desse item. Importante 

relatar que nenhuma das produções trazem a linha de pesquisa (neste caso a EANF) nas 

palavras-chaves.  

Em relação aos objetivos gerais das 21 teses analisadas, 16 trabalhos não apresentam o 

termo Educação Ambiental na elaboração do objetivo e uma tese apresenta o termo duas 

vezes no mesmo. No que se refere ao termo Ambient-, este aparece nove vezes nos objetivos 

gerais, sendo que duas teses o utilizam duas vezes. Ou seja, sete das 21 teses se apropriam do 

termo na elaboração deste item. Já, os termos Natur-, Sustent-, e Ecolog-, não se mostraram 

presentes em nenhum dos objetivos gerais das produções analisadas. 

Agora, no que compete aos objetivos específicos, verificou-se a presença de 42 nas 21 

teses analisadas. Importante ressaltar que em quatro teses, não foi possível identificar os 

objetivos específicos, talvez pelo fato de não estarem abordados claramente. Das 17 teses que 
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apresentaram os objetivos explicitamente, 11 não apresentaram o termo Educação Ambiental 

e sete delas, nenhum dos termos de análise. Das 10 produções que apresentaram ao menos um 

deles, o mais utilizado pelos autores foi o termo Ambient- (17 vezes), Educação Ambiental (8 

vezes), seguido por Natur- (duas vezes). Sustent- e Ecolog-, não foram evidenciados. 

Por fim, foram analisadas as referências bibliográficas. Reafirma-se que, para este 

item, além dos termos mencionados, voltou-se a atenção para alguns documentos, como as 

DCNEA, a PNEA, o ProNEA, a PNMA, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a Declaração de Tbilisi.  

Posteriormente análise e o cálculo das porcentagens referente à presença dos termos 

Educação Ambiental, Natur-, Ambient-, Sustent-, e Ecolog-, nos títulos das obras utilizadas à 

escrita, organizou-se a quantificação em grupos porcentuais: teses que contêm de 0 a 10,9% 

de títulos das obras bibliográficas com os termos, 11 a 20,9%; 21 a 30,9%; 31 a 40,9%; 41 a 

50,9%; e aquelas que apresentaram uma quantidade maior do que 51%. (Gráfico 1) Os 

números contidos dentro do gráfico, correspondem à quantidade de teses referentes a cada 

porcentagem.                 

 

Gráfico 1: Porcentagens de obras bibliográficas com os termos no título principal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como pode se observar no gráfico acima, a maioria das teses (sete mais 

especificamente) apresenta nas suas referências bibliográficas, de 11 a 20,9% de obras 

bibliográficas que possuem em seu título, no mínimo um dos termos categóricos utilizados 

para análise. Duas teses apresentaram um número de obras superior a 51%, e uma entre 

41,9% a 50%. Referente aos documentos mencionados anteriormente, a PNEA apareceu nove 

vezes, e duas, o ProNEA e a PNMA. As DCNEA, o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a Declaração de Tbilisi, não 

apareceram em nenhuma das referências das teses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas e as contribuições do mestrado e doutorado em EA do PPGEA da FURG 

são relevantes para os pesquisadores, tanto da área ambiental, quanto de outras áreas, haja 

vista o caráter interdisciplinar da EA. Com abrangência, em âmbito nacional e também 

internacional, o PPGEA deixa sua marca em vários eventos de destaque, estabelecendo 

debates em torno das questões socioambientais fortalecendo assim, as pesquisas realizadas 

por seus discentes, docentes e colaboradores, o que consolida ainda mais o perfil único do 

Programa, como mencionado no início deste trabalho. 

Assim, a partir de uma curiosidade epistemológica, esta pesquisa, buscou por meio da 

análise de conteúdo, verificar com que frequência os autores das teses da linha de pesquisa 

EA Não-Formal se apropriam do termo Educação Ambiental (EA) e de outros referentes à 

temática em suas escritas. Reforçando, os termos categóricos para análise foram Educação 

Ambiental; Natur-; Ambient-; Sustent-; e Ecolog-, e os itens analisados foram as palavras-

chave, o objetivo geral, os objetivos específicos e as referências bibliográficas das teses. 

Por ora, é relevante salientar qual é a importância de saber se os autores das teses da 

linha de pesquisa EA Não-Formal se apropriam dos termos mencionados, mais 

especificamente ao termo Educação Ambiental. Como nossa intenção não foi analisar se e 

como as teses apresentam conceitos, princípios e objetivos acerca da EA e nem estabelecer 

discussões a respeito das articulações teórico-metodológicas, não estabeleceu-se debates 

acerca do que é ou não, EA. Como o PPGEA é o único programa em EA no âmbito nacional, 

se faz importante, principalmente, que o termo Educação Ambiental estejam presentes nos 

itens analisados, e no processo de elaboração de toda a tese. Além da presença, é preciso que 

diálogos e problematizações sejam abordados nessas pesquisas, haja vista que desse modo, se 

fortalece o campo da EA, bem como o perfil singular do PPGEA. Como as teses não foram 

analisadas na íntegra, mas apenas alguns itens, salienta-se que talvez, a não presença dos 

termos, seja questão de possíveis equívocos dos autores.  

Por exemplo, se o objetivo geral de uma produção é o mais amplo da pesquisa, 

representando uma (ou mais) meta a ser alcançada durante o processo de investigação, bem 

como as possíveis contribuições a serem oferecidas com a execução da mesma, fica o 

questionamento do porquê do termo Educação Ambiental aparecer em cinco das 21 teses, ou 

seja, em menos de 25% das produções, e Natur-, Sustent-, e Ecolog- não aparecer em 

nenhuma delas, sendo que o único a aparecer foi Ambient- (nove vezes). 
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Agora, ao contrário dos objetivos gerais, nas palavras-chave, percebeu-se que apenas 

uma das teses não trouxe o termo Educação Ambiental no seu grupo de palavras. Essa 

presença expressiva talvez seja pelo fato de uma possível exigência, por parte do PPGEA, de 

se utilizar este termo, considerando que o Programa é em EA. Todavia, os outros termos 

praticamente não foram apropriados pelos autores das teses neste elemento pré-textual. 

Por fim, destaca-se que os dados aqui apresentados podem servir de base para futuros 

desdobramentos de outras pesquisas, em busca de uma análise das teses na íntegra, tendo 

como base critérios teórico-metodológicos que incorporem outros indicadores de análise, tais 

como as consequências socioeconômicas e ambientais, bem como características 

epistemológicas da EA e seus desdobramentos no campo da educação. 
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GAMEPLAYS DO JOGO THE SIMS 
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Resumo: A Educação Ambiental (EA) na contemporaneidade está permanente no dia a dia dos 

sujeitos através de diversos artefatos culturais. Entre os artefatos pode-se ressaltar os 

eletrônicos, especialmente os jogos, que com suas dinâmicas e táticas criativas de capturar a 

atenção dos sujeitos, passam a ensinar todo um modo de viver neste tempo histórico. Na esteira 

desse pensamento, é que este trabalho tem por finalidade investigar o discurso de EA em 

gameplays
279

 do jogo eletrônico The Sims da Electronic Arts. Tomou-se como ferramenta 

metodológica, os estudos acerca da análise do discurso desenvolvida por Michel Foucault. 

Pensando em tais problemáticas, utiliza-se como questionamentos norteadores as seguintes 

perguntas: Qual visão de meio ambiente/natureza está contida nos jogos? Quais lições fabricam 

o sujeito ecologicamente correto? Assim, o material analisado, evidencia um cenário que é 

configurado por uma natureza bucólica, a saber, bela, boa e pura. 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Gameplays. Pós-estruturalismo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As modificações socioambientais têm se tornado tema de discussões, cada vez 

mais recorrentes na atualidade. Vive-se um tempo onde sociedade se preocupa com a 

formação do novo cidadão, um sujeito política e ecologicamente correto (CARVALHO, 

2012), que pode preservar e salvar o mundo da ação danosa do próprio homem. No 

entanto que mundo, que natureza e que homem é esse?  

O filósofo Oswaldo Giacoia Junior, ao discutir sobre o pensamento 

contemporâneo, a partir da filosofia de Nietzsche, afirma que, “O mundo, nada mais é 

do que uma representação da minha mente, e é essa representação que eu posso 

manipular, objetivar, controlar, dominar, prever, calcular etc” (2009, s/p). Na esteira 

desse pensamento, é que este trabalho analisa o discurso de Educação Ambiental (EA) e 
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a fabricação do sujeito ecologicamente correto em gameplays do jogo eletrônico The 

Sims da Electronic Arts. Pensando em tais problemáticas, toma-se como 

questionamentos norteadores as seguintes perguntas: Qual visão de meio 

ambiente/natureza está contida nos jogos? Quais lições fabricam o sujeito 

ecologicamente correto? 

Como ferramenta metodológica toma-se, os estudos acerca da análise do 

discurso desenvolvida por Michel Foucault (2002), e autores dos estudos culturais, 

como Marisa Vorraber Costa, a fim de reconhecer as verdades que estão produzindo um 

sujeito ecologicamente correto. Ressalta-se que o presente trabalho se configura em uma 

investigação preliminar, que desencadeará, talvez, em uma pesquisa maior. Tomou-se 

esse viés buscando perceber a potencialidade da investigação para o campo dos Estudos 

culturais e das problemáticas que permeiam EA.  

Outras pesquisas realizadas, as quais abordam o lúdico, também contribuíram 

para se chegar no presente viés investigativo. Essas apontaram que o lúdico é 

exteriorizado por crianças e adolescentes através de jogos e representações advindas das 

mídias (MADRUGA, 2014). Assim, este artigo intenciona olhar para aquilo que está 

posto, o dito e o visível que sustenta o discurso de Educação Ambiental, que fabrica um 

determinado sujeito para este tempo histórico. 

 

A MATERIALIDADE DE UM DISCURSO AMBIENTAL 

 

A pesquisa do artigo em questão, vêm se constituindo ao longo de uma trajetória 

traçada por diversos caminhos onde muitas leituras encontram-se mescladas as 

inquietações e a interesses investigativos. Nessa perspectiva, Nietzsche se configura 

como aquele que provoca interrogações, e Foucault é quem fornecerá as ferramentas 

necessárias para operar nesse terreno inóspito. 

Alinhando-se ao pensamento de tais autores questiona-se: o que efetivamente 

possuímos na contemporaneidade são interpretações de meio ambiente/natureza? O 

professor Oswaldo Giacoia Junior ao discorrer sobre o pensamento nietzschiano (2005, 

p.39, grifos do autor), afirma que, 

O “fato” nu e puro jamais pode ser percebido. [...] Com isso, 

esgotaram-se as formas tradicionais de acesso à “verdadeira 

realidade”. A consciência filosófica está irremediavelmente encerrada 

no círculo das interpretações. É nesse horizonte hermenêutico que 

Nietzsche articula sua hipótese global da interpretação da existência, 
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fundada no conceito de vontade de poder, sob o signo da certeza de 

que não há texto – apenas interpretações. 

Para tanto, como pensar o meio ambiente/natureza? E o que afinal seria este? 

Estes questionamentos, justamente, se encaminham para texto de Tilman Borsche, onde 

apresenta as diversas concepções de natureza conceituada pelos mais diversos autores, 

entre eles o próprio Nietzsche.  Segundo Borsche, “Natureza é a grande síntese de todos 

os objetos possíveis do conhecimento” (2011, p.100).  

No entanto, volta-se as palavras do filósofo alemão, Nietzsche, para se indicar 

que, há interpretações da realidade, assim, quem fabrica tais? Pode-se interrogar então, 

nessa perspectiva: quem interpreta e quem produz esse regime de verdade? Talvez se 

tenha apenas interpretações sobre meio ambiente/natureza. E essas, são produzidas na 

atualidade nas relações de poder. Tais conceitos são fabricados por discursos, que 

enunciam uma crise ambiental que, ora percebe o homem distante dessa natureza, ora 

enxerga nele a única possibilidade de salvação e preservação da mesma. Nesse sentido, 

Giacoia Junior comenta que, “O século XXI iniciou-se sob o signo da crise, ou antes 

sob uma constelação de crises distribuídas em redes pelos mais diversos setores da vida 

[...]” (2011, p. 23). 

Entende-se, assim, que se tem visões/interpretações de pureza, destruição, 

sujeito e, compondo tudo isso, meio ambiente/natureza, pois “O funcionamento das 

redes de interação, [...] na qual o modelo é criado, constitui o problema, pois definir a 

natureza que se quer preservar significa, em última análise, preservar a rede da qual ela 

emerge” (GODOY, 2000, p.130). Portanto, verdades e saberes são legitimados, pois 

estamos imersos em uma rede discursiva, onde sujeitos produzem e são produzidos 

pelos discursos. Essas não só refletem os desejos e as ansiedades de uma sociedade ou 

de cada sociedade, mas também, revelam como certos saberes ganham o estatuto de 

verdades, e passam a fazer do mundo “objeto da [...]representação” (GIACOIA 

JUNIOR, 2009, s/p). Foucault comentando Nietzsche aponta que, “[...] Nietzsche se 

refere a essa espécie de grande fábrica, de grande usina, em que se produz o ideal. O 

ideal não tem origem. Ele também foi inventado, fabricado, produzido por uma série de 

mecanismos, de pequenos mecanismos” (2002, p.15).  

A atualidade, traz consigo a emergência de um discurso sobre meio ambiente e 

um mundo ameaçado, que precisa ser transformado urgentemente através das ações de 

sujeitos conscientes de suas obrigações com o meio ambiente (GARRÉ, 2015). Um 

ideal cujo repertório imagético é alimentado por meio de mecanismos econômicos e 
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midiáticos. Esses criam a imagem do bom, belo, correto, permitido, novo, ecológico, 

assim como seus contrários, pois visam promover um modelo de sujeito que assume 

comportamentos que constituem uma sociedade consumista, porém não é mais qualquer 

consumo, agora é um consumo ecologicamente correto ou verde. 

Os cidadãos do futuro, a saber: a criança e o adolescente, passam a ser 

capturados por enunciados que propagam o discurso de crise ambiental. Por isso, 

entende-se que, a força desse discurso advém principalmente dos diversos mecanismos 

midiáticos que seduzem e interpelam a todos a participar. Assim, esses modelam pouco 

a pouco o homem ideal para a contemporaneidade, o homem da crise ambiental e do 

“tempo líquido” (BAUMAN, 2001). Tempo que ratifica cada vez mais a instabilidade 

de códigos e regras como pontos de orientação. Um tempo de crise que é instaurado 

pela insatisfação do próprio ser humano e o anseio desesperado por um futuro melhor. 

Esse panorama faz-se propício para a criação de um ideal de sujeito e de mundo. Nesse 

sentido, Agamben (2009, p.62), interroga-nos com a seguinte colocação, “Mas o que vê 

quem vê o seu tempo, o sorriso demente do seu século? ” 

A partir da provocação lançada pelo filósofo, mobiliza-se a pensar quem é esse 

sujeito ecológico contido nos jogos. Para isso, se vislumbra esse tempo histórico com 

olhar de poeta contemporâneo, que busca perceber as “fraturas” ou “rupturas” do 

presente, visto que, passam a ser compreendidas como emergências, as quais muitas 

vezes sequer são questionadas. No entanto, aceitas, já que são entendidas como 

necessárias para a sociedade. 

Percebe-se que a atual sociedade tem apontado como sujeito ecologicamente 

correto (CARVALHO, 2012), aquele que possui a utopia de um mundo ecológico. Esse, 

sendo afetado, mobilizado por tal pensamento, produz certo modo de agir 

ecologicamente correto em seu cotidiano. Agir esse que implica em uma postura, ou 

seja, em não colocar lixo no chão, economizar água, cuidar e proteger os animais etc. 

Nota-se que, a configuração desse também é perpassada por um pensamento 

contemporâneo, cuja lógica alinha-se a que Deleuze (1976) entende por “niilismo 

reativo”
280

 ou “consciência reativa” (VEYNE, 2008), que tem o intuito de fazer com 

que o sujeito não tome determinadas ações, por que em sua concepção está fazendo algo 

“errado”.  Desse modo, o sujeito ecológico não faz determinadas ações, consideradas 

“incorretas”, por entender que está ferindo seus valores ecológicos. Esta consciência 
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pode ser fabricada por diversos artefatos, que reforçam um panorama de crise e 

ratificam modos de agir ou, como aponta Veyne (2008, p. 131) ao comentar Foucault, 

tornam possível a “objetivação de práticas determinadas”. Nesse sentido, uma 

consciência reativa rege as condutas dos sujeitos, o que consequentemente, potencializa 

a existência de um ideal de sujeito, com determinadas características, virtudes e valores. 

Todavia vê-se que tem surgido na contemporaneidade um “querer ser 

ecológico”, uma consciência e ações ecológicas, por que há dispositivos, discursos, 

artefatos e enunciações que fabricam os ideais desse sujeito chamado ecológico. É um 

modo de vida que, por sua vez, passa a ser vinculada a uma visão de sujeito dinâmico, 

atualizado e, principalmente, sustentável. 

Por isso, entende-se que existe não só um modo de vida desejada, mas também 

um disciplinamento dos sujeitos. No entanto, não configurado pela força ou pelos 

castigos corporais, e sim por aquilo que é tomado como bom, saudável, puro, 

responsável, participativo, agradável, ambiental, ou seja, aquilo que conduz para a uma 

“qualidade de vida” para a coletividade e para si. 

Sob essa racionalidade os artefatos culturais tornam-se ferramentas que auxiliam 

na fabricação de verdades no mundo contemporâneo. Por isso, depreende-se que esses 

passam a produzir significados, criam modelos, legitimam verdades e representações 

para os sujeitos e o meio ambiente/natureza. De acordo Costa, Silveira e Sommer (2003, 

p.57, grifo do autor), 

[...] somos também educados por imagens, filmes, textos escritos, pela 

propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela televisão, seja onde for 

que estes artefatos se exponham. Particulares visões de mundo, de 

gênero, de sexualidade, de cidadania entram em nossas vidas 

diariamente. 

Dentro dessa perspectiva, entende-se que é acentuada a necessidade de um 

determinado sujeito, o qual emerge de um tema tão recorrente que é a crise ambiental. 

Do mesmo modo, pode-se mencionar que uma análise a partir dos Estudos Culturais nos 

possibilitará “[...] mostrar as origens dessa invenção e os processos pelos quais ela se 

tornou ‘naturalizada’” (SILVA, 2015, p. 134, grifo do autor). 

Cabe ainda dizer que, toma-se os gameplays de jogos como objeto de análise, 

por se perceber em outros estudos, que esses estão fortemente presente no cotidiano 

infantil, principalmente, os eletrônicos e onlines, onde o faz-de-conta tende a se 

configurar entre os personagens (avatares) construídos nos jogos e o “Eu” (sujeito real). 

Esses, mostram sua potencialidade quando ganham a aceitação da sociedade, e assim, 
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surgem os jogos ditos “apropriados”, “corretos” ou permitidos para determinadas 

idades. 

A EA na contemporaneidade está constantemente no cotidiano dos sujeitos, ou 

seja, está na arte da sacola ecológica, na brincadeira do verso da caixa de gelatina com 

lições ecológicas, na literatura infantil com modos de como cuidar do planeta, em suma, 

em diversos artefatos culturais. Nesse sentido, ressalta-se que não é por acaso que a 

educação ambiental, marcada pelas discussões sobre meio ambiente, está presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), como um dos temas transversais, e 

nas Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL, 1996), pois, como aponta a 

UNESCO (2000), é necessário transmitirmos “aos jovens e às gerações futuras valores 

que os inspirarão a construir um mundo de dignidade e harmonia, [...]”. Eis a grande 

fábrica que produz o produto de grande sucesso do mercado: o sujeito ecologicamente 

correto. 

Por tais indícios, percebe-se que há uma efervescência que perpassa essa 

temática, pois vê-se que um mundo virtual é também fabricado no dito “mundo real”. 

Quando se pensa a atualidade imediatamente olha-se para os rastros, que não são 

produzidos apenas por documentos envelhecidos, mas sim por códigos e tantas outras 

produções tecnológicas que inundam o presente. As tecnologias não apenas passam a 

decifrar códigos, mas fabricam sujeitos, vidas e mundos desejados. Ideais buscados na 

imersão cada vez mais profunda da “realidade” da vida. Redundante, contraditório? 

Talvez não! Pois quanto mais realista se parece um jogo, por exemplo, mais bem-

sucedido este se torna, ou seja, mais vendido. São as novas e atuais formas de ver e 

sentir a realidade, ou seja, sensações externas sentidas a “flor da pele” em um mundo 

virtual que mobilizam jogadores a emoções sem igual. 

Eventos gigantescos sobre games promovem, movem e conquistam adeptos no 

mundo todos. Com gráficos atualizados, histórias bem articuladas e outras formas 

atraentes e criativa de colocar o jogador dentro do jogo, e assim, conquistado muitos e 

arrecadado bilhões dólares. Pode-se indicar que as inquietações contidas neste artigo são 

provocadas por assuntos que atravessam os eixos temáticos sobre Ludicidade e a EA, os 

quais apontam para as relações entre imaginário, meio ambiente e natureza, fabricação 

do sujeito e formas de ver a atualidade. Esses, perpassam pela EA, a qual configura-se 

como um campo de conhecimento transversal, que fabrica subjetividades nos sujeitos 

envolvidos em uma rede discursiva, a qual projetam diferentes visões éticas e estéticas, 

frente as verdades que lhes são ditas e que estes ajudam a propagar. 
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 Por isso, o interesse em realizar um trabalho investigativo dentro de uma 

perspectiva pós-estruturalista procurando estabelecer lógicas e paradoxos que estão 

presentes nos jogos de vídeo game. Nesse sentido, analisar os gameplays do jogo The 

Sims, possibilitará vislumbrar a potencialidade desse artefato na atualidade. 

Cabe comentar que esse jogo faz parte de uma nova linha de configurações de 

jogos, os quais são conhecidos como jogos de simulação. Esses buscam simular 

situações cotidiana dos sujeitos, assim são chamados de jogos imersivos. A imersão 

propicia com que o jogador se sinta dentro do jogo vivenciando e controlando situações 

que aponte para um dado resultado.  Outra de sua peculiaridade é que estes por 

possuírem pacotes de expansão, o mesmo não tem final, assim, as simulações não se 

esgotam. Diferentemente dos jogos dos anos 1980, que ao chegar ao final se tornavam 

obsoletos, estes são atualizados pelos jogadores ganhando nova roupagem a cada nova 

expansão. 

A infância, assim como a adolescência e a vida adulta, já é um nicho de mercado 

em grande escala. Frente a isso, “torna-se evidente que as crianças chegam ao ambiente 

escolar alfabetizadas, ensinadas ou disciplinadas pela pedagogia do consumo. Portanto, 

os comportamentos, condutas, modos de pensar e agir já estão alinhados [...]” 

(SCHMIDT, PETERSEN, 2015, p.119). E se tratando de jogos, os números são bastante 

expressivos. No site oficial da Electronic Arts (EA), empresa que fabrica o The Sims, 

apontam que no ano de 2013 a empresa teve uma receita líquida de US$ 3,8 bilhões. Na 

mesma página, anuncia o seu sistema de classificação e ressalta com a seguinte 

informação: “[...] para educar os consumidores, pais e varejista [...]” (Site oficial da 

Electronic Arts, 2015). 

Ao se buscar sites com especificações da franquia que poderiam indicar 

discursos que perpassam os jogos, é possível encontrar um forte viés naturalista, como é 

evidenciado no The Sims 2: Vida de Universitário, que indica a carreira de Cientista 

Natural como sendo a mais bem paga de toda a franquia The Sims
281

. Segundo o Site 

Wikia (2016, grifo nosso), “Esta carreira é considerada por alguns jogadores, a melhor 

carreira da série The Sims. [...] Consequentemente, o Uniforme de Trabalho do Sim, 

será apenas uma folha verde que cobre suas partes íntimas”. O último grau desta 

carreira é a de guru da ecologia, que conforme o site, apresenta as seguintes 

especificações: 

                                                           
281  Informações disponíveis em:< http://pt-br.sims.wikia.com/wiki/Carreira_Cientista_Natural>. 
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Seu fôlego é o vento, seu corpo é a terra. Sua voz é o chamado da 

natureza. Você é... o guru da ecologia. Você diz às pessoas para 

mudarem seus hábitos ambientais e elas escutam. Saia pelo mundo 

e faça a diferença, você é a verdadeira força da natureza (Wikia, 2016, 
grifo nosso). 

Nota-se que tal profissão tem a intensão de conduzir a conduta dos sujeitos 

frente ao meio ambiente. Essa também é carregada de um alto grau de importância pelo 

seu valor pontos. 

Grandes indústrias midiáticas também são precedidas por grandes eventos, assim 

se olhar, por exemplo, o BRASIL GAMES SHOW- BGS, uma feira de exposição de 

games, que acontece anualmente em São Paulo. Segundo dados apresentados pelo site 

oficial
282

, a primeira edição realizada em 21 de junho de 2009 teve 4.000 mil visitantes, 

20 expositores e 50 jornalistas; na segunda edição realizada 28 a 29 de novembro de 

2009 recebeu 8.000 mil visitantes, 30 expositores e 150 jornalistas. Nos anos seguintes 

a feira passou a ser anual, assim em sua sétima edição realizada de 28 a 12 de outubro 

de 2014 obteve 250.000 mil visitantes, 180 expositores e 2.500 jornalistas. O site ainda 

apresenta grandes indústrias como patrocinadores e parceiros que colaboraram com o 

evento de 2015, entre essas estão, Warner Channel Games, Electronic Arts, Minecraft 

game etc. 

O site do evento indica um aumento de público a cada ano, já que atinge todas as 

faixas etárias. As estratégias de apelo ao consumo de jogos, ganham potencialidade em 

eventos de grande porte. Assim, é possível encontrar a atualização do slogan destes 

produtos, os quais visam sistemas de classificação que possam indicar confiabilidade 

aos pais. O apelo ao consumo chega à infância e aos adultos, os quais são sensibilizados 

por esse sujeito infantil, que também é capturado por enunciações de “correto”. 

Atualmente a franquia The Sims apresenta plataformas para PlayStation Portable - PSP, 

Computadores e Android, e diversos “PACKS
283

” para instalar e modificar as 

características do jogo. 

Com tamanha disponibilidade, todos são interpelados de forma sutil, a saber, 

crianças, adolescentes e adultos, para consumir. Todavia, não é qualquer consumo, é um 

consumo apropriado, com uma proposta adequada aos valores e ideais de uma 

sociedade, em suma, o “correto”. Segundo Kirchof, Wortmann e Bonin, essa estratégia 

é entendida como “ambientalismo hibridado”, a qual pode ser percebida na “[...]mescla 

de elementos variados, e nem sempre conciliáveis, que evocam, simultaneamente, 
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 �
 Disponível em: <http://www.brasilgameshow.com.br/>. 

283
 �

 São pacotes de extensão que acrescentam novas características aos jogos eletrônicos. 
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enunciações próprias aos movimentos ambientais [...] e práticas de valorização de um 

consumo que se traveste do manto do ‘ecologicamente correto’” (2011, p.120, grifos do 

autor). 

Por tanto, coloca-se em suspenso as verdades produzidas nos jogos, assim como 

os modelos e sentidos dos saberes articulados por parte dessa mídia, a qual projeta 

imagens do que seria meio ambiente/natureza. Um artefato que sugere ações e relações 

sócio ambientais de preservação do planeta centrada em atitudes política e 

ecologicamente corretas dos sujeitos. 

 

ALGUMAS ANÁLISES PRELIMINARES  

 

Uma proposta investigativa, na sua dinamicidade, propõe seus próprios desafios 

aqueles que se aventuram entrar nessa ceara, pois, como ressalta Marques (2006, p.105), 

é “nessa caminhada do simples ao complexo por retificações e aproximações sucessivas, 

[é que] alternam-se e se complementam o empírico e o teórico da pesquisa [...]”. 

Ao se colocar a analisar, observar as peculiaridades desse contemporâneo deve-

se ao manter “[...] fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o 

escuro” (AGAMBEN, 2009, p.62). Percepção necessária para se compreender como o 

sujeito, desse tempo, fabricam e é fabricado por regimes de verdades. 

Tendo-se essa perspectiva, é que o presente trabalho tomou como ferramenta 

metodológica, os estudos acerca da análise do discurso desenvolvida por Michel 

Foucault, visto que, se entende que a crise ambiental é na atualidade um dispositivo que 

atua nos artefatos culturais para estabelecer relações de verdades. 

Para tanto, buscou-se analisar os discursos presente nos gameplays dos jogos 

The Sims da empresa Electronic Arts (EA), a fim de se estabelecer relações entre a visão 

de meio ambiente/natureza e as lições que fabricam o sujeito ecologicamente correto. 

Concentrou-se em ver os dizeres que apontam para a necessidade de se preparar futuras 

gerações, sustentáveis, ambientalmente consciente ou política e ecologicamente correta. 

Toma-se esse viés investigativo por se entender que os artefatos culturais passam a ser 

mecanismos que se propõe a ensinar aqueles que cuidarão do planeta. 

A proposta de iniciar essa pesquisa com dados preliminares, possibilitou se ver a 

potencialidade da investigação que se instaurava, pois trouxeram em sua coleta inicial 

indícios da existência da subjetivação do sujeito ecologicamente correto configurada a 

uma visão de meio ambiente/natureza. 
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As ações de coleta se deram no site YouTube. Foram selecionados dez vídeos, a 

partir dos seguintes critérios: A visão de meio ambiente/natureza que está contida no 

cenário; Lições contidas no gameplays, que produzem modos de ver e ser 

ecologicamente correto; Características que fabricam o sujeito ecologicamente correto. 

No material analisado, ficou evidente que o cenário configurado no jogo é de 

uma natureza bucólica. As imagens trazem ambientes verdejantes com pedregulhos que 

denotam uma vida natural, pautada em uma natureza bela, boa e pura. Carvalho (2013, 

p. 13), afirma que, 

[...] essas idealizações e imagens estereotipadas que costumam 

associar ao natural apenas aparências florestais ou bucólicas, ritmos 

lentos ou suaves e sons agradáveis, arriscam-se a excluir da natureza 

um bom número de componentes e de características que igualmente 
lhe conferem realidade. 

Associada a esta nostalgia existem lições de cuidado com as plantas, uso de 

fertilizante a base de produtos naturais (peixe e frutas), o consumo de produtos naturais 

na alimentação e ligado a essa forma de vida as plantas são apontadas como fonte de 

longevidade. Entre as classificações dada as sementes, por exemplo, aparece a de 

“planta especial”, que dá origem a “planta da vida”. Em sua descrição, segundo 

indicação do gameplay
284

, diminui a barra de envelhecimento aumentando o tempo de 

vida do Sims. 

Notou-se que o sujeito apresentado nos gameplays é alguém com práticas 

ecologicamente corretas, pois as falas que surgem dos jogadores reforçam tal 

pensamento. Falas como: “[...] Ellen tem o dedo verde. Tem o dom da jardinagem!” 

(Jogador comentando da personagem). “A família perfeita tem que viver de forma 

natural[...]” (Família do personagem). Sendo assim, chama-se para a prática da horta, 

que aparece em três vídeos (Figura 2), mas que é apresentada como jardinagem. 
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 The Sims 3 Guia Completo Jardinagem. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aBeX5GhEpVo>. 



 

550 

 

a) b) c) 

   
Figura 1: – A horta 

 

Nos gameplays do jogo The Sims, é perceptível uma nostalgia em torno da vida 

natural, “[...] que nos remete ao desejo de retorno a um estado idealizado pré-

civilizatório, onde residiria a boa natureza intocada e imaculada” (CARVALHO e 

STEIL, 2013, p. 104). Este sentimento é projetado tanto nas falas dos jogadores, quanto 

na própria configuração do jogo, assim, jogador e personagem se fundem na criação do 

avatar. Diante de tais indícios, pode-se mencionar, conforme os autores, que existe um 

“[...] sentimento de reverência diante da natureza selvagem (wilderness), associada à 

elevação espiritual, à regeneração moral e a um ideal de felicidade que atravessa os 

últimos séculos (idem). 

Diante do exposto, compreende-se que existe nos gamepleys um discurso de 

educação ambiental regrada por lições ecologicamente corretas. Estas produzem e são 

produzidas por sujeitos que são fabricados por uma conjuntura histórica, que convoca e 

projeto um ideal de mundo, natureza e humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa, buscou tencionar questões que tem perpassando o dia a dia 

de crianças, jovens e adultos. As mídias eletrônicas hoje circulam sem fronteiras, sem 

barreiras de idade, cor e gênero. Sujeitos são capturados, conquistados, ou ainda, 

impressionados pela engenhosidade dos novos games. 

No entanto, o que se percebeu em uma primeira análise é que tais artefatos 

apresentam uma intencionalidade, a saber, fabricar sujeitos amantes da natureza, do ar 

livre, constituindo sujeitos ecologicamente corretos. Ressalta-se que os dados dão 

indícios do surgimento de um suposto sujeito ecologicamente correto, e assim, tais 
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dados dão pistas de como esse artefato tem se tornado uma ferramenta potente na 

fabricação de um certo sujeito. 

As inquietações causadas por essa amostra, apenas impulsionam a continuidade 

dessa pesquisa, a qual olha para a atualidade e tenta visualizar o sujeito dessa 

investigação, como uma construção que se perpetua por diversas maquinarias. Deve-se 

chamar atenção, que essa também não tem por intuito criar juízo de valor sobre tal tema, 

mas questionar as verdades instituídas nesse tempo histórico. Por fim, depreende-se 

que, nessa esteira outras inquietações podem despontar no caminhar da investigação. 
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RESUMO: Este ensaio é configurado por excertos da dissertação de mestrado intitulada: A formação 

em Educação Ambiental na Ênfase em Gestão do Patrimônio Socioambiental do curso de História-

bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Tal excerto traz uma das categorias 

desenvolvidas na dissertação que aborda as compreensões de Educação Ambiental dos professores que 

atuam na Ênfase – objeto de estudo durante o mestrado –. Para este texto trazemos um diálogo entre as 

perspectivas de Educação Ambiental dos professores e a nossa compreensão de Educação Ambiental. 

Em um diálogo afinado com um dos entrevistados concluímos que a Educação Ambiental necessita se 

opor ao modo de sociabilização burguesa, lutando contra a exploração do homem pelo homem. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Perspectivas de Educação Ambiental; Curso de História – 

Bacharelado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto trata-se de excertos da dissertação de mestrado intitulada A formação 

em Educação Ambiental na Ênfase em Gestão do Patrimônio Socioambiental do curso de 

História-bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, defendida em janeiro 

de 2015 junto ao Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG. 

Nesse texto apresentamos uma das categorias finais que resultaram da pesquisa 

empreendida durante o mestrado, a saber: Compreensão de Educação Ambiental. A pesquisa 

foi desenvolvida com a colaboração de sete professores que atuam na Ênfase em Gestão do 

Patrimônio Socioambiental do curso de História – Bacharelado. 

Neste ensaio organizamos um diálogo entre as compreensões de Educação Ambiental 
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apresentadas pelos professores da Ênfase, durante as entrevistas, e nossa compreensão de 

Educação Ambiental.  

 

COMPREENSÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Para tanto, exploraremos a categoria Compreensão de Educação Ambiental por 

intermédio das categorias intermediárias Funções da Educação Ambiental; Características da 

Educação Ambiental; A que se opõem tais compreensões de Educação Ambiental?; e 

Pressupostos da Educação Ambiental. Como ponto de partida, abordaremos as 

Características da Educação Ambiental presentes nas entrevistas com os sujeitos da pesquisa. 

Nestas se apresentam duas matrizes de pensamento que orientam tais formas de conceber a 

Educação Ambiental. A primeira delas apresenta como aspecto predominante um conjunto de 

fatores diretamente relacionados ao meio natural. Nessa perspectiva, ainda que se desenvolva 

uma compreensão que relaciona o meio natural e a ação humana, a preponderância situa-se no 

resultado deste processo de intercâmbio, onde vemos os professores definindo que a Educação 

Ambiental se relaciona com o lixo, poluição, mudanças climáticas, saneamento, água, 

desenvolvimento e crescimento, economia regional, utilização do ambiente e a 

responsabilidade com o ambiente. 

Por outro prisma, está evidenciada a compreensão de outro grupo de professores, que 

aponta para o predomínio de aspectos sociais no entendimento da Educação Ambiental. 

Assim, a Educação Ambiental seria compreendida como uma totalidade, como compromisso 

político, caracterizando-se também por não priorizar uma postura comportamentalista, 

expressa pela crítica aos modelos de sociedade e econômicos, sendo um processo formativo 

não sustentado pelo consumo, pela competição e por princípios mercadológicos. 

Depreendemos, a partir do exposto, que há uma evidente distinção entre a 

compreensão do primeiro grupo de professores, ligados à área das ciências naturais e o 

segundo grupo, ligado às ciências humanas. No entanto, ainda que os aspectos preponderantes 

em uma e outra concepção sejam distintos, não significa que as compreensões sejam 

absolutamente divergentes ou até mesmo antagônicas. Assim como é evidente a distinção 

entre ambas, há também uma forte preocupação dos professores da Ênfase em não 

desconectar os elementos naturais dos sociais. 

Tal posição fica explícita quando os professores do primeiro grupo atentam para a 

multidisciplinaridade da Educação Ambiental, o que faz com que esta seja não uma 

propriedade do campo das ciências naturais, mas necessitando ser debatida em todas as áreas 
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do conhecimento. Entendimento semelhante está expresso na posição do segundo grupo de 

professores, que, mesmo evidenciando o caráter político e problematizador da Educação 

Ambiental, aponta para a necessidade de compreendermos o funcionamento da natureza, de se 

levar em conta o viés biológico da Educação Ambiental, e mesmo as posições tidas como 

conservacionistas e preservacionistas. Conforme vemos na fala do professor V:  

A educação ambiental que eu acredito ela tem que ter um olhar sociológico, um olhar 

sobre a sociedade, ela tem que ter uma crítica aos modelos econômicos que são vigorosos, 

que são vencedores, que são concentradores de renda e impactantes na natureza, mas ela 

também tem que ter, e aí é uma crítica que eu faço a nós educadores ambientais que viemos 

das áreas sociais, ela também tem que ter uma mínima compreensão do funcionamento da 

natureza. 

A fala do professor V evidencia um tópico que consideramos necessário desenvolver 

ao tratarmos da Educação Ambiental. Tal destaque diz respeito à importância de 

compreendermos o funcionamento da natureza, bem como o constante diálogo com 

entendimentos de Educação Ambiental que tomam os aspectos naturais como prioritários.  

Basilar se torna a compreensão do funcionamento da natureza, pois em inúmeros 

debates sobre Educação Ambiental evidenciam-se posições onde os aspectos naturais são 

deixados de lado. Sabemos que tal posicionamento se coloca na contramão daquelas 

compreensões de Educação Ambiental que apontam o homem como elemento nocivo, 

delegando à natureza um caráter sagrado, como se a relação entre homem e natureza fosse em 

si, uma relação de exploração e sujeição. Apesar de reconhecermos os elementos que levam à 

preponderância dos aspectos sociais na compreensão de Educação Ambiental – e, em certo 

modo, até concordarmos com tal posição – não podemos deixar de reconhecer que esse 

esquecimento da base biológica sobre a qual se funda o ser social é bastante problemático, 

pois se relaciona, em partes, com o entendimento da natureza enquanto recurso.  

Muito embora nossa análise seja permeada por uma série de problematizações a 

respeito de questões sociais, sobre a relação entre ciência e crise ambiental e diversos outros 

tópicos, nossa compreensão de Educação Ambiental não pretende privilegiar os aspectos 

sociais em detrimento da base biológica e natural. Para nós, a relação entre essas duas esferas 

da vida em nosso planeta estão em relação de interdependência. Conforme nos diz Marx:  

A natureza é o corpo inorgânico do homem, ou seja, a natureza na medida 

em que não é o próprio corpo humano. O homem vive da natureza, ou 

também, a natureza é o seu corpo, com o qual tem de manter-se em 

permanente intercâmbio para não morrer. Afirmar que a vida espiritual do 

homem e a natureza são interdependentes significa apenas que a natureza se 

inter-relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza 
(2006, p. 116). 
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Partindo dessa afirmação, é nossa intenção compreender como a relação entre os seres 

humanos e a natureza tem sido retratada nas mais diversas posições sobre a Educação 

Ambiental. Essas distintas posições nos revelam ainda o caráter multiconceitual da Educação 

Ambiental, elemento também destacado pelos professores da Ênfase. A esse respeito nos 

dizem Amorim e Calloni que “A Educação Ambiental não segue uma linha epistemológica 

consensual entre os pesquisadores da área, e seu conceito apresenta-se, metaforicamente, 

como uma babel polifônica (2013, p. 4)”. Em consonância com os autores, também vemos a 

posição de Carvalho:  

O melhor enfrentamento da babel das múltiplas educações ambientais passa, 

do nosso ponto de vista, pela abertura de um espaço que contemple o diálogo 

entre as diferentes abordagens. Para que este diálogo se dê é condição 

fundamental a explicitação dos pressupostos de cada uma das diferentes 

posições (2004, p. 15).  

Ainda que não nos seja claro o que a autora procura desenvolver quando fala do 

enfrentamento à babel das múltiplas educações ambientais, entendemos que tanto o diálogo a 

que se refere Carvalho, quanto à explicitação dos pressupostos das diversas compreensões de 

Educação Ambiental são elementos essenciais para que possamos promover um debate franco 

sobre o campo da Educação Ambiental. Tal posição permite também que nos afastemos do 

perigo do ecletismo, afinal, por mais que concordemos com algumas posições de 

determinados autores, há que se analisar os fundamentos de tais concepções.  

Outros elementos de destaque na fala dos professores da Ênfase foram a constante 

presença de categorias como lixo, poluição, saneamento e mudanças climáticas. Alguns 

professores atribuíram um importante papel à Educação Ambiental no que diz respeito à 

problematização sobre tais tópicos, considerando que estes assuntos deveriam ser do domínio 

de todos. Entendemos que a presença destas categorias – já esperadas por nós devido ao 

grande número de debates sobre estas temáticas – precisam ser pensadas para além delas 

mesmas, carecendo de uma problematização não apenas sobre produção de lixo, da poluição e 

do saneamento em si, mas da explicitação da legalidade ontológica constituinte destes 

fenômenos. Vejamos como Michèle Sato se posiciona sobre tal assunto:  

Por trás da geração e do acúmulo de lixo, existe um componente muito mais 

perverso flamejando no conceito de desenvolvimento: o consumo exagerado 

de poucos, contra a miséria e fome de muitos (2005, p. 2).  

Neste trecho, a autora aponta o que subjaz à produção e ao acúmulo de lixo, alertando, 

com pertinência, para o conceito de desenvolvimento que desencadeia tais processos. No 

entanto, por mais que a autora faça uma análise pertinente, sentimos falta de uma maior 

discussão no que diz respeito ao que esta chama de conceito de desenvolvimento. Talvez esse 

seja o nosso ponto de divergência em relação à autora, pois entendemos imprescindível o 
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movimento de identificação do Capital como alicerce sobre o qual se produzem as relações 

desiguais apontadas por Sato. 

Cabe ressaltar ainda a importante ponderação feita por um dos professores da Ênfase – 

o professor VII – que, ao tratar sobre o conceito de Educação Ambiental, afirma que esta 

poderia ser entendida enquanto processo. Vejamos o que fala o professor:  

Seria um processo de formação do sujeito a partir de outro ponto de vista, de outro 

entendimento de educação [...] Mas um processo educativo não sustentado pelo consumo, um 

processo educativo não sustentado na competição, um processo educativo não sustentado em 

fundamentos mercadológicos e empresariais, passaria por aí, qualquer coisa que eu poderia 

pensar sobre o processo educativo com relação a um tipo de consciência ambiental. 

A fala do professor VII se mostra bastante elucidativa em relação à possibilidade de 

um processo educativo antagônico ao capitalismo. Para esse professor, assim como para nós, a 

constituição de um processo educativo ambiental, necessariamente, precisa ir de encontro à 

lógica do Capital.  

Caracterizados os elementos que compõem o conceito de Educação Ambiental dos 

professores da Ênfase, passemos agora ao que estamos chamando de Pressupostos da 

Educação Ambiental, ou seja, aquilo que identificamos na fala dos professores como aspectos 

que orientam a compreensão de Educação Ambiental destes professores. Dos sete 

entrevistados, três manifestaram uma posição sobre os pressupostos da Educação Ambiental, 

tendo identificado os fundamentos da economia, a necessidade de coletividade, a relação 

singular do ser humano diante da natureza, a noção de contexto, a interdependência, a relação 

ser humano e ambiente, e as relações sociais e culturais como elementos imprescindíveis ao 

entendimento da Educação Ambiental.  

Os elementos que compõem esta categoria são de suma importância para pensarmos 

nossa compreensão de Educação Ambiental, afinal, conforme a citação de Marx trazida 

anteriormente, há, entre homem e natureza, uma relação de intercâmbio vital. Tal relação 

encontra respaldo nas falas dos professores, especialmente, quando tratam da relação entre ser 

humano e ambiente, da interdependência e da relação singular do ser humano diante da 

natureza. A esse respeito se refere a professora VI: 

No momento que o indivíduo reconhece o que passa ao seu redor ele passa a ter um 

entendimento melhor da interdependência das coisas, das relações entre os seres e o 

ambiente, considerando aí obviamente as relações sociais, humanas e também com outros 

seres e com o ambiente.  
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Apesar de existirem críticas no sentido de identificar o pensamento marxiano e 

marxista como distante da reflexão ecológica presente nas últimas décadas, compreendemos 

que o que se processa é exatamente o contrário. Tanto o pensamento de Marx como de alguns 

de seus seguidores, especialmente Lukács, é marcado por uma relação essencialmente 

interdependente entre o ser social e o restante da natureza. Conforme vemos em Lukács:  

Assim, até existem categorias sociais puras, ou melhor, é o conjunto delas 

que constitui a especificidade do ser social, mas esse ser não só se 

desenvolve no processo concreto-material de sua gênese a partir do ser da 

natureza, como também se reproduz constantemente nesse quadro e jamais 

pode se separar por completo - precisamente em sentido ontológico - dessa 

base (2012, p.289).  

O destaque do pensador húngaro nos remete não só à íntima relação entre sociedade e 

natureza, como também à especificidade que constitui este ser social. A relação que aponta 

Lukács encontra correspondência na fala do professor VII, quando, ao tratar de compreensões 

de Educação Ambiental afinadas ao Holismo, à Teoria dos Sistemas e à Gaia, aponta que “[...] 

tudo isso tende a retirar do humano uma relação singular diante dos outros seres. Singular 

não quer dizer autoritária, imperial e dominadora”.  

Em um movimento de crítica ao Holismo, Mauro Grün também se insere no conjunto 

de autores que percebe uma relação singular por parte dos humanos ante a natureza. Como 

segue:  

Em ambas as matérias ambientais (educação e ética) grande parte das 

filosofias holistas pretendem integrar o ser humano à natureza como solução 

para a crise ambiental. Os seres humanos seriam parte da natureza. Um dos 

problemas éticos e epistemológicos de algumas dessas posturas é que 

estaríamos de tal modo “integrados” à natureza que não seria mais possível 

fazer nenhuma distinção entre natureza e cultura (2005, p.48).  

Compreendemos que essa relação indistinguível entre seres humanos e natureza pode 

ser identificada nos escritos mais recentes de Isabel Carvalho (2014), quando a autora fala de 

uma nova perspectiva epistemológica onde não se deve opor ontologicamente a natureza e a 

cultura. Em relação a esta posição da autora, discordamos, pois entendemos que não se trata 

de opor a natureza e a cultura, pois como já afirmamos com Marx (2006) e Lukács (2012), 

existe uma relação muito íntima entre estas duas esferas. No entanto, também não 

compreendemos que, assumindo essa relação, se dilua o ser humano como parte indistinguível 

da natureza. O ser humano traz consigo a especificidade do trabalho, elemento pelo qual se 

humaniza e supera as relações puramente imediatas dos demais seres biológicos, mesmo 

aqueles em um estágio bastante desenvolvido no processo evolutivo.  



 

559 

 

Também no sentido de analisar a relação entre ser humano e ambiente temos as 

contribuições de Guillermo Foladori, que insere neste debate um elemento fundamental para 

entendermos esta relação entre sociedade e natureza: 

[...] o ponto de partida para entender o comportamento do ser humano com o 

ambiente não seja estender a análise ecológica para abranger a sociedade 

humana, mas entender como cada forma de organização econômica da 

sociedade humana explica um determinado tipo de relacionamento ecológico 

(s/d. p.123). 

Temos, a partir da fala de Foladori, a introdução do elemento da organização 

econômica, pela qual podemos explicar algumas posições evidentes no debate sobre a relação 

entre ser humano e natureza. Neste sentido, Schmidt nos explicita os motivos pelos quais 

podemos explicar as diversas formas de compreensão da natureza pela maneira como se 

produz a existência humana. 

As diversas formações socioeconômicas que se sucedem historicamente são 

outros tantos modos de automediação da natureza. Desdobrada em homem e 

material a trabalhar, a natureza está sempre em si mesma apesar deste 

desdobramento. No homem a natureza chega à autoconsciência e em virtude 

da atividade teórico-prática deste reúne-se consigo mesma (1986, p. 87). 

Os autores com os quais estabelecemos profícuo debate entre o campo empírico e o 

teórico, nos apresentaram, cada um a seu modo, importantes contribuições para entendermos 

melhor como está se desenvolvendo o debate sobre as relações sociedade-natureza apontados 

pelos professores da Ênfase.  

A categoria Funções da Educação Ambiental foi um tópico amplamente discutido 

pelos sujeitos da pesquisa, os quais apontaram diversos elementos caracterizadores das 

finalidades da Educação Ambiental, tais como: promoção de práticas sustentáveis; vida 

harmônica entre ser humano e natureza; troca de informações; cidadania; educação para a 

convivência; instrução; alerta; sensibilização; conscientização; mudança de comportamentos; 

consciência ambiental; e o debate sobre o papel humano na crise. Tais elementos, também 

presentes nas outras categorias, expõem o duplo caráter da funcionalidade da Educação 

Ambiental, sendo de um lado, instrumento de alerta, de sensibilização, de instrução e de 

mudança comportamental, e, de outro, motivador da consciência ambiental, da cidadania, da 

convivência harmoniosa entre seres humanos e natureza, bem como, atuando na promoção de 

práticas sustentáveis.  

Por mais que a primeira vista este duplo caráter pareça carregar um antagonismo nas 

posições apresentadas, nos parece que tal relação não pode ser descrita nestes termos. Afinal, 

entendemos que estas posições, ainda que distintas, não representam polos antagônicos, mas 

sim, dois lados de uma mesma moeda. Dizemos isso, pois entendemos que a Educação 
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Ambiental expressa nos tópicos acima descritos procura se ater apenas aos limites do Capital, 

não exigindo, como condição sine qua non para seu pleno desenvolvimento, um rompimento 

radical com o sócio-metabolismo do Capital.  

A crítica que fazemos não está afeta diretamente às compreensões expostas pelos 

professores da Ênfase, mas se direciona também ao estreito campo de visão que perpassa a 

própria crítica marxista. Nossa intenção neste momento é pensar possibilidades para além 

deste estreito limite que engloba a sensibilização, a instrução, a mudança comportamental e a 

produção de uma nova consciência. Compreendemos que estes elementos reafirmam as duas 

posições preponderantes no debate sobre as atuais condições de vida no planeta e no qual 

também se insere a Educação Ambiental. Tais posições, segundo Tonet (2014) seriam: a que 

afirma que há uma falta de consciência ecológica e a de que falta vontade política para 

resolver tais problemas ambientais.  

Neste sentido, nos alinhamos a Tonet (2014), quando nos aponta para a 

impossibilidade de resolver as questões ambientais circunscritas a essas duas possibilidades. 

Vejamos o porquê desta afirmação: 

[...] não nos comportamos de maneira desrespeitosa para com a natureza 

porque temos ideias desrespeitosas em relação a ela, mas, ao contrário, 

temos ideias e comportamentos desrespeitosos porque determinadas relações 

objetivas nos levam a ter essas ideias e comportamentos. Isso mostra 

claramente que a prioridade não está na mudança das ideias, na 

conscientização, mas na transformação das relações sociais objetivas que 

produzem determinadas ideias. Se essas relações não forem modificadas, 

elas continuarão a produzir as mesmas ideias anteriores e, deste modo não 

haverá uma mudança significativa da realidade social (2014, p. 5-6). 

A sustentação deste argumento parte do pressuposto de que não é por meio da 

conscientização dos problemas ambientais que as atitudes em relação à natureza serão 

transformadas, senão pela radical reorientação do modo como produzimos a nossa existência. 

Tonet (2014) aponta ainda para a segunda possibilidade, comumente encontrada nos debates 

ecológicos, a da mudança das condições de degradação ambiental por meio do Estado, de 

empresas, de ONG’s e demais instituições. Como segue: 

Independente de boas intenções de indivíduos, de grupos sociais, de 

empresas e/ou de governos, as leis do capitalismo continuam a reger a vida 

humana enquanto existir esta forma de sociabilidade. É uma enorme ilusão 

pensar que se pode humanizar o capital, pois humanizá-lo significaria 

obrigar os capitalistas a produzir tendo em vista a satisfação das 

necessidades humanas e não o lucro (2014, p.8-9). 

Corroborando com o autor, temos entendido que a impossibilidade de transformação 

radical destas relações de produção que têm implicado na produção destrutiva de força de 
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trabalho e natureza não reside na falta de bons projetos, de gestores qualificados, ou mesmo 

de alterações na forma de organização do estado, senão na própria existência do Estado 

enquanto elemento de mediação originado na sociedade de classes e encarregado da 

manutenção da forma burguesa de sociabilidade.  

Diretamente relacionada aos elementos essenciais da atual variante histórica do 

Capital – o capitalismo – abordamos a quarta categoria que compõe a Compreensão de 

Educação Ambiental dos professores da Ênfase, categoria esta que intitulamos A Que se 

Opõem as compreensões de Educação Ambiental?. Um dos professores da Ênfase apresentou 

três aspectos a que sua compreensão de Educação Ambiental se opõe, sendo eles: a produção 

para o mercado, competição na indústria e o monopólio. Consideramos importante trazer tais 

elementos, mesmo que tenham sido apontados por apenas um professor, porque estes aspectos 

mostram a forma como a Educação Ambiental perpassa a formação dos historiadores gestores 

do patrimônio socioambiental egressos da Ênfase em estudo, afinal, este professor – o número 

V – é responsável por três disciplinas na Ênfase.  

O destaque desta categoria, na fala do professor, nos é de grande importância visto que 

sua compreensão tem grande abrangência na Ênfase, o que nos permite hipotetizar que o 

debate sobre a produção para o mercado, característica do modo de produção capitalista, vem 

sendo discutida. Esse é um elemento ao qual este professor e sua compreensão de Educação 

ambiental se opõem. Para Foladori, existe uma relação bastante próxima entre o atual estágio 

de degradação ambiental e a forma de produção deste momento histórico: 

O ponto de partida para a análise da crise ambiental contemporânea está na 

própria produção mercantil. Enquanto a produção pré-capitalista, de valores 

de uso, tem seu limite na satisfação das necessidades; a produção mercantil, 

para incrementar o lucro, não tem limite algum. Esta diferença, tão sensível e 

geral, está na base do esgotamento dos recursos naturais a um ritmo nunca 

suspeitado na história da humanidade; e também da generalização de dejetos 

(poluição) numa medida ilimitada (s/d. p. 5). 

Embora tenhamos tratado de aspecto semelhante em um momento anterior de nosso 

texto, cabe repensar como o capitalismo se utiliza do lema da “satisfação das necessidades 

humanas” para dar continuidade à sua forma produtiva embasada na expropriação dos frutos 

da atividade da classe trabalhadora. Essa lógica do mercado capitalista se encontra também na 

raiz da guerra fratricida enraizada na indústria. Deste movimento de disputa na própria 

produção industrial decorre o terceiro elemento destacado pelo professor V, o monopólio, que 

entendemos como o resultado deste movimento da concentração da riqueza produzida pelos 

trabalhadores nas mãos dos poucos donos dos meios de produção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Corroborando com a posição apresentada pelo professor V, compreendemos que a 

Educação Ambiental necessita se opor à essência do modo de sociabilização burguesa, ou 

seja, ir de encontro aos fundamentos do metabolismo social que produz o estado de crise em 

que nos encontramos. Nestes termos, percebemos que a Educação Ambiental necessita 

assumir posição contra a exploração do homem pelo homem, contra a expropriação da classe 

trabalhadora, e contra a produção de excedentes desnecessários à satisfação das necessidades 

humanas e necessários tão somente ao incremento do capital concentrado nas mãos de uma 

elite minoritária. 
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RESUMO: O relato de pesquisa visa apresentar uma ação resultante de discussões mobilizada pela 

disciplina: TE: Infância, Globalização e Participação do Grupo Social das Crianças no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande- (FURG), 

que contou com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como Educação Física, Pedagogia, 

Geografia, dentre outros que, cursam Mestrado e/ou Doutorado no PPGEA. Tendo por base teórica e 

metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 1996) ao 

considerar a participação social das crianças (CORSARO, 2011). As discussões aconteceram em rodas 

de conversas que nos possibilitaram refletir sobre/com as pesquisas em Educação Ambiental com 

crianças, suas possibilidades, limites e possibilidades para o desenvolvimento intelectual, social e 

cultural ao estabelecer um diálogo com as crianças nas pesquisas. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Infâncias. Pesquisadores Ambientais. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual teia de relações consolidadas no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental (PPGEA/FURG), área de concentração em Educação Ambiental integra três linhas 

de pesquisas comprometidas com as questões socioambientais, que são: Fundamentos da 

Educação Ambiental (FEA); Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores(as) 

(EAEFE) e a Educação Ambiental Não Formal (EANF), desenvolvendo Projetos de Pesquisas 

nas diversas áreas do conhecimento.  

Os educadores ambientais oferecem semestralmente disciplinas aos Mestrandos e 

Doutorandos regulares e especiais do PPGEA/FURG. O relato de experiência visa apresentar 
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discussões que foram realizadas em rodas dialógicas na disciplina: TE: Infância, Globalização 

e Participação do Grupo Social das Crianças no PPGEA.  

Ensinar exige acima de tudo saber escutar! E para que isso aconteça, não existe 

mistério. Não é mesmo? O que é mais fácil: falar ou escutar? Essa resposta tem um 

significado diferente para cada um de nós e depende das nossas ações com a pesquisa. E foi 

exatamente isso que, fizemos ao discutir e (re)pensar os Projetos de Teses e Dissertações na 

disciplina, tendo a possibilidade de compartilhar as inquietações contando com pesquisadores 

dispostos e inquietos frente ao ato de investigar.  

Somente compreende a importância da arte de educar, e que isso vai além de ensinar, 

quem aprende a ouvir. Educar significa “auto/transformar-se”, sendo a Educação Ambiental 

transformadora, cultural, cooperativa, política, formativa e emancipatória pela práxis 

educativa (LOUREIRO, 2005). Justamente o que, a disciplina objetivou ao alicerçar uma 

construção com e não para os pesquisadores ambientais. Nas rodas dialógicas compartilhamos 

conhecimentos, dúvidas e aflições, além de descobrir que podemos falar com e não somente 

falar para o outro.  

Nós, pesquisadoras ambientais tivemos um grande e mágico desafio que foi abdicar de 

falar ao outro para poder falar com o outro, numa permuta de diálogo, respeito, reflexão e 

ação que, certamente possibilitou novos atos frente ao ensinar e aprender (FREIRE, 1996). 

Escutar o outro, não necessariamente é concordar com tudo, mas dialogar de forma crítica, 

com respeito para depois, se necessário falar novamente com, sem impor que é para ele. 

Ressaltamos, o quanto é importante estabelecer um diálogo, quando se trata de 

crianças, que são sujeitos muitas vezes ignorados nos processos participativos sociais. 

Felizmente, o relato compartilhado na disciplina apresentará essa junção: falar e escutar com 

as crianças, que fazem e são parte das construções participativas, culturais e dialógicas no e 

com o grupo social.   

 

METODOLOGIA 

 

Focamos a escrita deste artigo como possibilidade para rejuntar conhecimentos e 

romper com a dicotomia que os educadores falam e os estudantes escutam ao registrar as 

percepções compartilhadas na disciplina TE: Infância, Globalização e Participação do Grupo 

Social das Crianças no semestre/ano 2/2015, ministrada por uma educadora ambiental, 

engajada em pesquisas com crianças. Participaram das discussões oito pesquisadoras 

ambientais, sendo duas Doutorandas e seis Mestrandas. Os encontros aconteceram 
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semanalmente ponderando concepções de infância e participação social das crianças a partir 

das perspectivas históricas, antropológicas e sociológicas ao promover a reflexão sobre os 

princípios e estratégias metodológicas de pesquisas em Educação Ambiental com crianças. 

A metodologia utilizada foi elaborada a partir de uma construção coletiva ao 

estabelecer um diálogo com as pesquisadoras ambientais, tendo como base teórica e 

metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 1996) 

promovendo a discussão da necessidade de reinventar a emancipação social (SANTOS, 

2001), ancoradas na participação social das crianças (CORSARO, 2011), em concordância 

com os estudos desenvolvidos nas teses e dissertações em Educação Ambiental com crianças. 

Tais temáticas envolvem e dialogam sobre/com as infâncias, que será apresentada neste 

ensaio, envolvendo a reflexão sistemática sobre metodologias ao se construir projetos com as 

crianças.  

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

A conexão nos relatos envolvendo as pesquisas realizadas em Educação Ambiental 

com crianças permitiu criar situações desafiadoras que nos possibilitaram conhecer e dialogar 

sobre as metodologias que estão sendo utilizadas em pesquisas com as crianças. Além de 

conhecer sobre as imagens sociais ao longo da época, conforme podemos acompanhar com a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Imagens Sociais das crianças ao longo da época 

Época Crianças  

Antiguidade Mini-adulto 

Modernidade Preocupação social 

Contemporaneidade Categoria social 

Fonte: Dados produzidos pelas pesquisadoras ambientais 

 

A história não é linear e estas concepções coexistem no imaginário social, o que nos 

possibilita compreender que os atravessamentos das infâncias/crianças tiveram três momentos 

históricos: antiguidade, modernidade e contemporaneidade. A história é um movimento em 

permanente construção, desde o início da humanidade sempre existiram as crianças, já a 

infância foi inventada na modernidade, conforme explica Sarmento: 

A idéia de infância é uma idéia moderna (...) remetidas para o limbo das 

existências meramente potenciais, durante grande parte da Idade Média, as 
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crianças foram consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto 

social nem autonomia existencial. (...) daí que, paradoxalmente, apesar de ter 

havido sempre crianças, seres biológicos de geração jovem, nem sempre 

houve infância, categoria social de estatuto próprio (SARMENTO, 2002, p. 

10 e 11). 

Precisamos refletir e confrontar ideias sobre os momentos históricos acerca das 

crianças para assim, compreendermos como as crianças foram tratadas ao longo da história, o 

espaço e o tempo que ocuparam ou não nas pesquisas. Investigar as percepções das crianças 

na contemporaneidade possibilita desenvolver iniciativas ativas com elas, é fato que “se 

queremos entrar no mundo das crianças, devemos dar espaço e tempo para ações individuais e 

coletivas das crianças- para suas brincadeiras, conversas, contos, desenhos, construções, 

considerações etc”. (CRUZ, 2008, p. 160- 161). 

As crianças são feitas de múltiplas curiosidades, pensamentos e maneiras de brincar, 

falar e escutar. A criança fala, se expressa, na maioria das vezes com o corpo, com o olhar, um 

gesto, com uma pequenina palavra e, através da curiosidade, podem por meio dos seus 

sentidos, conhecer o mundo para transformá-lo. Essa construção de conhecimentos entendida 

por ser uma prática social, deve priorizar reflexões e questionamentos sobre a realidade, em 

um processo de crítica e autocrítica, de política e conscientização coletiva (LOUREIRO, 

2014).  

Na disciplina, intensificamos os estudos ao conhecer a perspectiva de autores da 

Sociologia da Infância, que integram o exemplar da Revista Educação: Cultura e Sociologia 

(2012). As discussões foram ativas frente às pesquisas que envolvem as crianças, além de 

citadas nos artigos, também resultaram na proposta final da disciplina, onde tivemos a 

oportunidade de compartilhar as pesquisas em Educação Ambiental realizadas com as 

crianças nas pesquisas de teses e/ou dissertações do PPGEA.  

  Como proposta final da disciplina, apresentamos algumas pesquisas em Educação 

Ambiental, uma delas investigou a percepção das crianças acerca das Instituições de 

Acolhimento, outra apostou na Psicomotricidade Relacional pela via corporal com crianças no 

ambiente escolar. “É a situação do meu corpo aqui e agora que me dá um lugar” (GRÜN, 

2008, p. 9). Precisamente, para pertencer a um lugar é necessário integrar as narrativas plurais 

e singulares de uma época que carrega marcas de um espaço modificado e que sofrem a 

influência dos fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que estão e fazem parte das 

investigações. 

As práticas corporais proporcionam atividades significativas e ricas em experiências, 

integrando as relações corporais na cultura física de movimento, o que dialoga com os 

princípios da Psicomotricidade Relacional (NEGRINE, 1995). Desta forma, as atividades 



 

567 

 

corporais precisam respeitar as individualidades e proporcionar assim, o desenvolvimento de 

potencialidades e benefícios para a vida cotidiana. Como demonstra as palavras de Oliveira:  

Do lugar para o corpo e do corpo para o lugar, o que se pode perceber é a 

projeção dos órgãos como força que instaura a vida do lugar. Lidar com a 

sede, enfrentar a fome, desviar das dores e ser ferramenta da sensibilidade, 

apropriar-se de si mesmo, não podem ocorrer sem o conteúdo do lugar e de 

suas tramas (OLIVEIRA, 2012, p. 276). 

Podemos ainda ressaltar outra pesquisa, na qual, através da história de escolarização 

de crianças de um determinado contexto, procura perceber como elas vivenciam e pensam seu 

próprio processo de escolarização, dando valor às suas vozes (CRUZ, 2008). Tivemos 

também, uma pesquisa que focou na formação aos Educadores Sociais ao oportunizar 

(re)pensar as maneiras de atendimento nas Entidades de Acolhimento com as crianças. 

Partindo do cotidiano das crianças nas Instituições de Acolhimento estabelecemos um 

diálogo com elas acerca do ambiente, suas relações e expressões, pelo movimento 

participativo e interativo ao ver e ouvir as crianças, porém, elas afirmam que não eram 

escutadas e desconheciam as rotinas. Segundo as crianças, eram necessárias mudanças físicas 

e pedagógicas no ambiente institucional, cientes que o ambiente ecológico está para além do 

espaço físico, inserindo-se a formação com os Educadores Sociais. Estes profissionais que 

atendem às crianças institucionalizadas têm um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento. Visto que, algumas crianças têm uma passagem rápida na instituição e 

outras permanecem durante toda sua infância nesse contexto.  

Refletir sobre o lugar é meditar o seu sentido e essa relação é intrínseca nas dimensões 

de tempo/experiências, conforme Oliveira: “lugar é um mundo de significados organizados, a 

um tempo estático e a outro dinâmico; são caminhos que se tornam lugares significativos” 

(OLIVEIRA, 2012, P. 12). As mudanças em experiências de lugares se refletem em 

transformações da acepção de ambiente, espaço é continuidade, embora complexo, carrega 

consigo marcas de um tempo, experiências de lugares e mudanças do significado de ambiente 

(OLIVEIRA, 2012).  

O sentido do lugar é uma categoria que perpassa todas as pesquisas em Educação 

Ambiental com crianças, mas será que todos fazem essa inserção? O que o lugar onde se 

desenvolve a pesquisa significa para o pesquisador ambiental? E para os participantes da 

pesquisa? O lugar não é categoria estática, algo sempre igual... Tem um significado para cada 

um de nós! Será que essas vivências estão sendo levada em conta ao se construir uma 

pesquisa? Salientamos a importância das discussões na disciplina, já que coletivamente as 

inquietações foram problematizadas e juntos, construímos e (re)significamos as estratégias 

para/com as pesquisas em Educação Ambiental com as crianças. 
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As interações no contexto é o ponto de encontro dos mundos internos (sujeitos), visão 

sistêmica e holística, não é somente pensar no ambiente, mas o quanto influencia e é 

influenciado, o quanto transforma e é modificado pelo contexto social. Por isso, as pesquisas 

com as crianças são tão necessárias no contexto, jamais dissociadas, sendo o ponto de partida 

contexto/sujeito, entendemos que nas nossas interações sempre existe um processo educativo, 

uma interação educativa. 

O pesquisador ambiental não pode pensar numa pesquisa sem primeiramente, se 

inserir no contexto de maneira a conhecer as peculiaridades do lugar e, sobretudo, não 

esquecer que esses espaços guardam memórias e marcas de uma comunidade que pertence ao 

seu meio. Ao analisar as metodologias utilizadas em pesquisas em Educação Ambiental com 

crianças, fomos construindo aprendizagens sobre/pelas investigações, tendo a oportunidade de 

conhecer autores críticos e reflexivos, que reiteram a necessidade de observar e se inserir no 

espaço. 

As reflexões realizadas durante a disciplina possibilitaram pensar a escola como um 

ambiente de aprendizagem e desenvolvimento humano, através da abordagem Bioecológica, 

precisamos identificar o processo, a pessoa, o contexto e o tempo. (KOLLER, 2004). Sendo 

que as relações entre o indivíduo em atividade com a conjuntura na qual ele a realiza, 

estabelece a direção de seu desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 1996). Assim, durante 

toda a vida, as interações recíprocas nos ambientes imediatos, tornam-se efetivas quando 

ocorrem em uma base regular, em um período estendido de tempo, como no caso da escola. 

O PPGEA oferece disciplinas que possibilitam estudar diferentes âmbitos: ensino 

formal, não formal e informal de maneira reflexiva, interativa, cooperativa e dialógica o que 

multiplica as aprendizagens, tornando seres humanos mais humanos (BRONFENBRENNER, 

1996). Vale mencionar que, estar e permanecer envolvida com pesquisas no Programa é 

vivenciar infinitas possibilidades, vindo ao encontro da Psicologia Ambiental, que surgiu da 

abordagem interacionista (relação indivíduo-ambiente), linha que tem se dedicado a estudar as 

questões ambientais em sua totalidade, conforme define Moser: “a Psicologia Ambiental 

estuda a pessoa em seu contexto, tendo como tema central as inter-relações - e não somente as 

relações – entre a pessoa e o meio ambiente físico e social” (MOSER, 1998, p. 121). 

Precisamos incluir as crianças como sujeitos ativos em/de suas ações, contempladas 

dentro desse processo social interacionista, “as crianças são agentes sociais, ativos e criativos, 

que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto simultaneamente 

contribuem para a produção das sociedades adultas” (CORSARO, 2011, p. 15). Nesta 

perspectiva interacionista é necessário conhecer e reconhecer os ambientes que ocupam as 



 

569 

 

infâncias, as relações, as atuações e as transformações ao atuar neste lugar, educação que se 

dá na interação.  

Percebemos que, a educação está em todo lugar e que é indissociável do ambiente, o 

que sinaliza a importância de pesquisas em Educação Ambiental com crianças nos diversos 

espaços: formal, informal e não formal. O que justifica a escrita do relato de experiência 

compartilhado na disciplina, por ser entendido como uma prática social que prioriza reflexões 

e questionamentos sobre a realidade, escapando assim, de uma educação fragmentada pela 

conjuntura atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atentamos com a escrita do relato de experiência, destacar questões que discorremos 

na disciplina TE: Infância, Globalização e Participação do Grupo Social das Crianças, 

salientando a importância do envolvimento e participação ativa dos pesquisadores ambientais, 

paralelamente a construção da pesquisa. Foco do Programa ao oferecer disciplinas que 

integram os saberes plurais/interacionistas com as inquietações que fazem e são a construção 

das pesquisas construídas no PPGEA.  

As disciplinas ofertadas no PPGEA são possibilidades aos pesquisadores ambientais, 

integrando assim, o falar e o escutar, o ambiente e a interação, o social e o humano. Alguns 

dos pontos compartilhados na disciplina foram: a promoção das rodas dialógicas ao promover 

o compartilhar do grupo sobre as vivências, os conhecimentos sobre pesquisas com as 

crianças, além de dirimir dúvidas e angústias sobre infâncias, além de pontuar claramente a 

compreensão de que é preciso realizar pesquisas com as crianças e não para elas.  

Desta maneira, as reflexões compartilhadas na disciplina privilegiaram as relações ao 

estabelecer um diálogo com os pesquisadores ambientais, numa sintonia interativa, 

participativa, cooperativa e condizente com a realidade das pesquisas. O desenvolvimento 

humano é perfeito e ao estudar a interação sujeito/ambiente compreendemos como um 

movimento em permanente transformação, assim como tivemos a oportunidade de pensar os 

saberes/fazeres a partir de uma experiência interativa, ou seja, relacionadas a Educação 

Ambiental com as crianças em pesquisas.  

Enfim, nós pesquisadores ambientais precisamos ser/estar flexíveis, dispostos e 

atentos para desenvolver pesquisas em Educação Ambiental com crianças. Outro fator 

potencial é a parceria entre/com os envolvidos na pesquisa, sem esquecer as crianças que são 

e fazem a diferença nesse coletivo. Somos nós que damos identidade para o lugar, nós 
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gostamos ou não. Os lugares são construções históricas e em permanente construção e 

carregam consigo as marcas de um tempo vivido, formado pelo espaço e tempo, pelo local e 

pelo global, imprescindível ao estudar o processo, a pessoa, o contexto e o tempo 

estabelecidos nas relações necessárias ao analisar os condicionantes socioambientais em sua 

totalidade, sem dissociar o cultural, o econômico, o político, o ambiental e o social das 

pesquisas que precisam ser construídas com e não apenas para. 
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RESUMO: A seguinte reflexão está presente em forma de capítulo que compõe uma dissertação que 

está se encaminhando para a fase de final, da análise dos dados coletados, que acontecerá entre os 

meses de setembro a dezembro. A pesquisa irá trazer a opinião das crianças sobre seu próprio processo 

de escolarização, mas o foco aqui é trazer como a abordagem Bioecológica e o pensamento freiriano 

poderão contribuir para uma Educação Ambiental crítica na escola. Assim, o ambiente imediato torna-

se essencial para a compreensão de todo do desenvolvimento posterior. Durante toda a vida, as 

interações recíprocas nos ambientes imediatos, tornam-se efetivas quando ocorrem em uma base 

regular, em um período estendido de tempo, como no caso da escola.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Processo de escolarização. Infâncias. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A seguinte reflexão é um capítulo que compõe uma dissertação construída por uma 

discente do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/PPGEA-FURG. O estudo 

está sendo encaminhado para a fase final, onde a intenção é perceber, através da história de 

escolarização de crianças de um determinado contexto, como elas vivenciam e pensam seu 

próprio processo de escolarização, para responder, de acordo com as suas vozes, questões que 

envolvem seu desenvolvimento até o final do primeiro ciclo dos anos iniciais, tempo 

específico para sua alfabetização. 

Entretanto, estou trazendo aqui, para reflexão, a Educação Ambiental como elemento 

fundamental para uma educação crítica, elencada no diálogo, na compreensão dos sujeitos, 

que oportunize um processo de ensino e aprendizagem onde se busca promover a liberdade 

através da valorização do saber trazido pelo educando, transformando a curiosidade, algumas 

vezes ingênua em uma consciência mais crítica, é um espaço que deve promover a superação 

dos obstáculos que perpassam em sua prática pedagógica. (FREIRE, 1996). 

Quando passamos a enxergar que a educação é uma ferramenta importante para a 

superação da “educação bancária”, que busca reproduzir a sociedade um sistema aniquilador 

do conhecimento, compreendemos que nosso papel de educador vai muito mais além do que 

“passar o conhecimento” aos nossos educandos. A educação deve ser emancipatória, no 

sentido em que de condições tanto ao professor, quanto educandos, a romper com a alienação 
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do sistema vigente e isto só será possível quando formos motivados pela práxis. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo tem como base teórica e metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento 

Humano (BRONFENBRENNER, 1996; BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). A Inserção 

Ecológica (CECCONELLO & KOLLER, 2004) será o método utilizado desde os primeiros 

contatos com os sujeitos a serem investigados, com a intenção de se criar um vínculo, ou seja, 

para que o pesquisador estabeleça uma relação mais próxima com o contexto de pesquisa, mas 

que aos poucos se torne pertencente aos ambientes de pesquisa. 

A principal característica da Inserção Ecológica é acontecer em ambientes naturais. A 

metodologia de intervenção ecológica será realizada com atividades lúdicas com as crianças é 

uma das forma mais coerente de coleta de dados, pois assim, elas conseguem se expressar 

naturalmente.  

A escolha por realizar um estudo com crianças surge em um momento em que se 

percebe a importância de escutar a opinião delas, ainda mais que, a educação na qual acredito 

é baseada no diálogo e na valorização da opinião e conhecimentos ambientais dos sujeitos. 

Portanto, é necessário construir uma pesquisa em que seja captada a voz das crianças, o que é 

diferente de ter como protagonista os adultos decidindo por elas. As crianças podem e devem 

se envolver em uma pesquisa, como seres que tem sua leitura de mundo própria. 

   

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

A escola tem uma importância fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento e 

constituição de crianças e jovens. Levando em conta este ambiente como um microssistema 

que permite a convivência dos educandos com distintas realidades e a interagir com seus 

pares, pode-se ressaltar que em muitos momentos deste compartilhamento de convivências, o 

cotidiano na escola tanto pode se tornar fator de proteção, assim como fator de risco e ambos 

fazem parte do desenvolvimento humano. 

No atual sistema de ensino de nove anos, a criança não reprova até o terceiro ano, é 

avaliada através de pareceres descritivos. A partir desta etapa, é que ela tem que aprender a 

lidar com determinadas avaliações, como testes e provas e também com a questão do sucesso 

ou o fracasso escolar. Nesta pesquisa, irei trazer entre outros assuntos, tendo como princípio a 

forma pela qual a criança percebe a aprovação e a reprovação dentro do ambiente escolar. 
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Podemos apontar no entanto, que tanto a aprovação, quanto a reprovação podem contribuir 

para o desenvolvimento da criança. Entenderemos esta questão mais adiante. 

Deste modo, a escola como um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento 

humano, através da abordagem ecológica, precisamos identificar o processo, a pessoa, o 

contexto e o tempo. (KOLLER, 2004). Sendo que as relações entre o indivíduo em atividade 

com a conjuntura na qual ele a realiza, estabelece a direção de seu desenvolvimento 

(BRONFENBRENNER, 2011). Neste sentido, o ambiente imediato torna-se essencial para 

compreendermos o todo do desenvolvimento posterior. Durante toda a vida, as interações 

recíprocas nos ambientes imediatos, tornam-se efetivas quando ocorrem em uma base regular, 

em um período estendido de tempo, como no caso da escola. (BRONFENBRENNER, 2011; 

KOLLER, 2004). 

O ser humano, por sua natureza, é um ser social, inclinado a se comunicar com o outro 

e através desta relação, ocorre o desenvolvimento. Com base em Bronfenbrenner & Evans 

(2000) In Koller (2004), o processo proximal envolve a transferência de energia entre o 

sujeito em desenvolvimento com pessoas, objetos e símbolos no ambiente imediato, sendo o 

diálogo um dos exemplos relevantes, que podemos citar, para esta reciprocidade. 

É ainda importante lembrar que o diálogo como um fator importante, é debatido por 

outros autores, Freire (1968, 2011); Loureiro & Torres (2014), entre outros. Na relações 

estabelecidas, principalmente no ambiente escolar, a dialogicidade, permite olhar e 

compreender o outro, respeitá-lo, de modo que a interação com distintas culturas, vivências e 

experiências, em outro ambiente também são indispensáveis ao desenvolvimento da vida. 

Delizoivoc & Delizoivoc (2014), trazem uma compreensão sobre o pensamento de 

Freire sobre o diálogo: 

Freire considera o papel pedagógico da dialogicidade numa educação, que 

precisa ser construída, de modo que a interação entre distintas prática 

culturais possam ser compreendidas por ambos os atores do processo, aluno 

e professor. [...] Freire deseja, de um lado, que ambas as perspectivas 

culturais balizem o processo educativo e, de outro que o diálogo a ser 

produzido, tendo como referências das duas culturas, propicie um 

distanciamento libertador através de distintos níveis de consciência a serem 

adquiridos pelo alunos e pelo professor. [...] (DELIZOIVOC & 
DELIZOIVOC, 2014, p. 86).  

Em consonância com o pensamento de Freire (1987), considera-se que ninguém educa 

ninguém, os seres humanos educam-se entre si, mediatizados pelo mundo, em uma relação 

dialógica entre os sujeitos, assim, precisando do outro para se desenvolver (KOLLER, 2004). 

Compreende-se este como princípio fundamental para a construção de uma consciência 

ecológica, dentro do ambiente escola, onde um ser humano possa compreender o outro, como 

um ser único, com suas características próprias, que devem ser respeitadas. 
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No microssistema escola, o diálogo se torna, um dos elementos essenciais para a 

construção de uma instituição que pretende trabalhar uma educação ambiental que seja 

libertadora. De acordo com Loureiro & Franco (2014), é através da palavra e da escuta que o 

diálogo se torna “palavra-ação”, comprometendo-se com aquilo que denuncia. 

O diálogo é assumido também como chamamento a favor da valorização da 

palavra e da escuta dos participantes do processo e, ainda, como provocador 

da ação pelas palavras que transformadas pela criticidade dialética e 

dialógica tornam-se palavra-ação, atividade humana de significação e 

transformação do mundo. [...]. (LOUREIRO & FRANCO, 2014, p. 173). 

A construção de uma educação libertadora não se dará em pouco tempo, os sujeitos 

envolvidos, precisam fazer reflexões acerca do que é de fato “Educação Ambiental”, partir de 

uma intencionalidade e do diálogo. Sato (2004), ressalta a tarefa da EA entre a ação e a 

reflexão: 

A tarefa da EA é reconstruir uma nova ética capaz de comportar a 

tensividade e o diálogo, recuperando o movimento das mãos e das mentes de 

cada sujeito ecológico. Nesta ciranda epistemológica, o movimento terá 

início quando realmente compreendermos que a EA exige um esforço 

multissetorial para poder cumprir, pelo menos em parte, os desafios da 

humanidade. [...] (SATO, 2004, p. 15). 

Com embasamento neste pensamento, quando se reflete a prática do momento, pode-

se pensar na prática futura, ou seja, o sujeito deve ter a clareza de que sua prática não será 

sempre a mais correta e coesiva, em muitas vezes, não existe uma prática educativa perfeita, 

equivoca-se quem pensa que sua prática é perfeita e melhor que a dos outros e, a prática 

realizada durante o dia, servirá como experiência para melhorar a prática posterior, desde que 

exista a reflexão. Freire (2011), também traz uma contribuição para pensarmos na reflexão da 

prática, na qual ele chama de “práxis”: 

Por isso é que na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 

próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática. [...] (FREIRE, 2011, p. 40). 

O equilíbrio entre o discurso e a prática devem tornar-se tão habitual, que façam parte 

dos sujeitos que se relacionam cotidianamente com a escola. Este deve ser um princípio 

presente em uma instituição que objetiva realizar uma educação ambiental consciente. Aqui, o 

educando deve ser convidado a conhecer, a criticar o que necessita ser criticado, a 

problematizar a sua realidade, momento em que educador e educando refletem em conjunto, 

sem apontar o valor do conhecimento de cada sujeito. “[...] A possibilidade de pronunciar o 

mundo, na dialética ação-reflexão mediada pela linguagem-pensamento, faz parte do processo 

de constituição do sujeito. [...]”. (LOUREIRO & FRANCO, 2014, p. 159). 
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Repensar o nosso olhar sobre as relações que estabelecemos entre escola e sociedade, 

também é importante para almejar uma educação ambiental libertadora. Muitas vezes, nossa 

visão está tão habituada a perceber um aspecto da realidade, que acabamos por não perceber 

outras possibilidades para a mesma situação, ao trocar as lentes, desnaturalizamos os modos 

de perceber que tínhamos como óbvios. (CARVALHO, 2006). 

É relevante ressaltar dentro deste contexto, que a Inserção Ecológica permite-nos 

desenvolvermos enquanto seres humanos, ao engajarmos, de fato, ao evento ou ambiente 

pesquisado. O sujeito pesquisador começa a fazer uso desta lente, dentro da inserção, como 

um olhar mais atento, cuidadoso e também respeitoso àquela realidade. 

Umas das maiores riquezas adquiridas na análise sob a ótica da Abordagem 

Ecológica do desenvolvimento consiste na possibilidade de, ao usar as lentes 

que visualizam o processo/tempo/contexto/pessoa, permitir ao observador 

focalizar em um aspecto específico do fenômeno mais amplo. (KOLLER, 
2004, p. 337-338). 

Dentro deste conceito de inserção ecológica podemos encontrar algumas semelhanças 

com os pensamentos de Freire (1996, 2011). Em suas palavras ele destaca o imenso respeito 

que devemos sentir por cada ser vivo, sem discriminação e sem ter aquele espírito de 

superioridade ao conhecimento do outro. Mais especificamente, em “Pedagogia da 

Autonomia” (1996), ele debate aspectos entre docência e discência, evidenciando, 

principalmente, a responsabilidade ética e o respeito que o educador deve ter aos 

conhecimentos dos educandos, como seres que tem suas próprias vivências e experiências, 

como destaca o autor:  

[...] O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, 

mas gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, 

crescendo, reorientando-se, melhorando, mas porque, capaz de negar 

valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem 

inferior a outra prática profissional, a minha, que é a prática docente, exige 

de mim um alto nível de responsabilidade ética de que a minha própria 
capacitação científica faz parte. (FREIRE, 1996, p. 141).  

É possível pensar em uma Educação Ambiental escolar que vá muito além de meras 

mudanças comportamentais sobre o cuidado com a natureza, como se costuma notar dentro do 

modelo tradicional de ensino e na perspectiva conservacionista da Educação Ambiental. 

Layargues (2006), destaca que os seres humanos não são seres genéricos e abstratos e que 

determinadas expressões utilizadas, como por exemplo, “agressão humana contra a natureza”, 

ressaltam a relação homem-natureza preenchida de valores, interesses, intencionalidades e 

intervenções físicas no mundo, muito distintas. 

Plantar uma árvore é muito importante, mas é uma ação que precisa acontecer sob 

reflexão e intencionalidade. Aliás, precisa-se ter um pensamento crítico com a realidade e a 

preocupação em desenvolver sujeitos transformadores, capazes de agir e pensar criticamente 
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no que tange a relação entre os homens e, homem e natureza, ou seja, a formação do 

indivíduo só faz sentido quando pensada com o mundo no qual ele vive. (CARVALHO, 

2006). 

 É neste sentido, que o pensamento de Freire nos traz possiblidades de 

compreender que muitas vezes estamos presos a uma prática de ensino e aprendizagem que 

oprime, nos diminuindo como seres humanos, tanto educador, quanto educandos. Ora, somos 

responsáveis por nossas atitudes e conseguimos nos libertar quando construímos juntos aos 

educandos práticas emancipatórias, onde os sujeitos adquiram uma atitude ética quanto as 

distintas realidades, é claro, problematizando-as, no sentido de comprometer-se a contribuir 

para a mudança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação educação ambiental e escola é fundamental para o desenvolvimento de uma 

iniciativa que introduza de fato a educação ambiental no sistema educacional como 

transformadora das relações de exclusão e dominação. O processo da constituição do sujeito 

crítico/reflexivo envolve a concepção de que somos seres históricos, culturais e ao mesmo 

tempo naturais e, a educação é uma das partes principais da ação humana como forma de 

conferir sentido e novas compreensões. 

Sendo assim, a educação é um processo constituído num determinado tempo e espaço, 

ela não é definitiva, mas anuncia uma busca do sujeito que a modificou, sendo que este foi 

instigado a refletir sobre sua própria identidade. As perspectivas a respeito de que o ser 

humano deve ser compreendido como um ser pertencente à teia relacional entre sociedade e 

natureza, e não um ser a parte. Não podemos partir de um olhar apenas conservador sobre a 

natureza, pois assim, embaraça o verdadeiro laço interativo entre a cultura humana e o 

ambiente natural, impedindo, como consequência, a objetivação do homem em seu modo 

prático e consciente.   

A Bioecologia do Desenvolvimento Humano nos permite enxergar que todos os 

ambientes podem contribuir para o desenvolvimento humano, dependendo da forma pela qual 

vivenciamos as situações. Dentro da teoria, a inserção ecológica é o método que nos faz 

emergir no fenômeno de pesquisa de forma mais atenta. Assim, construir um ambiente escolar 

crítico-reflexivo exige ter uma sensibilidade e também utilizar a lente ecológica para enxergar 

tal ambiente como um importante movimento de interação entre os sujeitos escolares, onde 

esta interação, quando dialógica, pode proporcionar uma Educação Ambiental Libertadora. 
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RESUMO: o artigo visa apresentar um diálogo firmado na disciplina Abordagem Ecológica do 

Desenvolvimento Humano (ABDH), ministrada na Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) 

da Universidade Federal do Rio Grande- FURG. O objetivo deste estudo foi trazer as articulações entre 

os aspectos: atividade física, qualidade de vida e envelhecimento sob a ótica dos idosos do Núcleo 

Universitário da terceira idade – NUTI/FURG. Foi possível promover o diálogo e problematizar sobre 

o artigo de conclusão de curso de Educação Física, contando com pesquisadores de Mestrado e 

Doutorado em Educação Ambiental, de diversas áreas do conhecimento. Dentro de uma perspectiva 

dialógica os encontros transcorreram, tendo como base teórica a Bioecologia do Desenvolvimento 

Humano (BRONFENBRENNER, 2011). A pessoa ao interagir em uma atividade promove um 

processo de desenvolvimento contínuo, pois à medida que as representações daquele ambiente 

refletem no indivíduo, este está se modificando e modifica também o ambiente.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Idosos. Qualidade de vida. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As relações ao longo do desenvolvimento são ambientes de mudanças e continuidade 

e, ao oportunizar o compartilhamento das aprendizagens interdisciplinarmente, a disciplina 

Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano (AEDH) possibilitou problematizar 

várias temáticas, o que colaborou para as investigações e a construção de um artigo de 

conclusão de curso. Neste momento, relataremos as contribuições para a escrita de um artigo 

que contou com a teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 

2011), que foi problematizada na disciplina, tendo como objetivo as articulações entre os 

aspectos: atividade física, qualidade de vida e envelhecimento sob a ótica dos idosos do 
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Núcleo Universitário da terceira idade – NUTI/FURG à luz da Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 2011). 

O processo de envelhecimento e os individuos idosos são temas de grande relevância 

na atualidade, precisando de um olhar atento e assim, consequentemente alicerçar propostas 

pela via corporal, o que é desenvolvido pelo NUTI. Com inúmeras transformações e 

modificações que acontecem durante o ciclo da vida, o organismo evolui e os sujeitos estão 

em constante desenvolvimento, assim como as relações ao longo das aprendizagens, que são 

de mudanças e (des)continuidades. Diante do fato, precisamos oportunizar aos indivíduos a 

possibilidade de expor a sua compreensão em decorrência deste processo de modo que, possa 

promover a formação pessoal, enquanto sujeito em desenvolvimento. 

O aumento populacional faz com que a temática seja alvo de pesquisas sobre a 

qualidade de vida no envelhecer, juntamente com as atividades físicas nesse processo, porém 

pouco se sabe sobre a perspectiva desses indivíduos a respeito dessa relação. É importante 

perceber o entendimento sobre o envelhecimento não apenas pela visão da sociedade como 

um todo, mas compreender as singularidades a partir da participação dos idosos nas atividades 

físicas.  

Essa dimensão foi essencial, o que diz respeito as interações que estão a base do 

desenvolvimento pessoal e social,  numa permanente relação com o meio em que vivem. 

Vindo ao encontro, da Educação Ambinetal (EA) ao buscar induzir os condicionantes com a 

finalidade de promover uma abordagem  colaborativa e crítica das realidades socioambientais, 

assim como uma compreensão autônoma e criativa para a resolução dos problemas que se 

apresentam (Saúvé, 2005).  

Nesse sentido, a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie 

Bronfenbrenner (2011) foi utilizada como referencial teórico metodológico, com a finalidade 

de estudar os indivíduos idosos, seus contextos e o processo de desenvolvimento. O que 

justifica a importância da participação na disciplina de AEDH, onde foi possível 

problematizar questionamentos sobre a temática abordada pela ótica na articulação entre os 

temas que envolvem a atividade física e a qualidade de vida, bem como seu impacto no 

processo de envelhecimento e a relação com o ambiente do NUTI.  

A disciplina possibilitou um entendimento mais profundo em relação à teoria ABDH, 

além de um contato com pesquisadores de diversas áreas, o que contribuiu para as 

aprendizagens pessoais, além de um conhecimento mais cuidadoso sobre o “olhar ecológico” 

(BRONFENBRENNER, 2002). O que consentiu o entendimento da totalidade, oriundo a uma 

Educação Ambiental Crítica (GUIMARÃES, 2004; LOUREIRO, 2003; LAYRARGUES; 
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LIMA, 2014). Este  olhar oportunizou a compreensão das relações no processo de 

envelhecimento dos indivíduos participantes da pesquisa, mas também para os pesquisadores 

ambientais. Nesse sentido, como aluna especial durante as aulas da disciplina de ABDH, foi 

possível compreender mais detalhadamente o autodesenvolvimento, enquanto pesquisadora, 

extensionista e acadêmica. 

Vale salientar a importância das pesquisas no âmbito da Educação ambiental, que tem 

contribuído muito para a produção e divulgação de conhecimentos do campo em suas 

múltiplas dimensões, assim como as disciplinas que são ofertadas no  Programa Pós-

Graduação em Educação Ambiental (PPGEA). Uma vez que, as contribuições das discussões 

do campo da Educação Ambiental são imprescindíveis para estabelecer algumas conexões e 

aprimorar a análise do ponto de vista das relações humanas e o contexto.  

Nesta perspectiva, a contribuição da Abordagem Bioecológica de Desenvolvimento 

Humano (Bonfenbrenner, 2011) se fez presente em nossas escritas, ou seja, contribuindo para 

melhor compreender as intra e inter-relações que se constituem no contexto, assim como a 

influência de outros sistemas mais distais ampliando a práxis, ação e reflexão ao possibilitar 

novas atuações (FREIRE, 1996). Sendo assim, o relato de experiência  apresenta uma 

construção a partir das discussões que foram realizadas em rodas dialógicas e que, 

proporcionaram o questionamento, a problematização e a reflexão sobre os problemas e as 

possíveis transformações durante o processo.  

 

METODOLOGIA 

 

A escrita surgiu do envolvimento e participação em rodas dialógicas construídas na 

disciplina AEDH, envolvendo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que, se 

encontraram no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Estes contribuíram sobremaneira, para 

compartilhar e possibilitar vivencias na Pós-Graduação com o nosso propósito de articular a 

atividade física, a qualidade de vida e o envelhecimento sob a ótica dos idosos do 

NUTI/FURG, tendo como base teórica e metodológica a Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano (2011). 

Os encontros aconteceram semanalmente, mediados por uma educadora e a 

participação de dezesseis alunos regulares do PPGEA, além de três alunos especiais, no 

primeiro semestre de 2015. Os registros apresentados são oriundos de observações e diário de 

campo construídos na disciplina, que possibilitaram aprofundar a articulação da pesquisa com 
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a EA trazendo subsídios para as nossas reflexões na pesquisa com a finalidade de 

compreender o que seria ambiente e como ele influência e é influenciado pelos indivíduos.  

Para a análise dos dados, os idosos foram divididos em grupos: Grupo 1 – formado por 

idosos iniciantes, com menos de um ano de permanência no programa, os quais foram 

identificados na análise como A e B; Grupo 2 – composto por idosos com permanência de sete 

anos no mínimo, identificados por C e D; e o Grupo 3 – formado por idosos com mais de 75 

anos, e que já estavam no projeto por mais de cinco anos e identificados por E e F, foram 

selecionados aleatoriamente 6 participantes, sendo dois para cada grupo. 

Procurando contemplar uma investigação que fosse capaz de refletir não só os 

processos de desenvolvimento, mas também as forças do ambiente sobre o individuo e os 

resultados dessa interação, assim o modelo bioecológico (BRONFENBRENNER, 2011)  foi 

abordado, dialogando sob os quatro núcleos inter-relacionados: o processo, a pessoa, o 

contexto e o tempo. Os quatro cernes estavam presentes e foram indispensáveis na 

metodologia ora adotada, tanto da disciplina quanto ao construir uma pesquisa com os idosos 

do NUTI. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Tendo em vista que cada indivíduo idoso tem uma percepção diferente de 

envelhecimento, devido aos diversos fatores impactantes nesse processo, a disciplina AEDH 

contribuiu de forma significativa, possibilitando um olhar mais atento sobre a influência do 

meio ambiente no processo de transformação, além da implicação do contexto na relação de 

cada um com o mundo.  

As rodas dialógicas propostas na disciplina AEDH inseriram os pressupostos da 

Bioecologia do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 2011), tão importantes 

nas pesquisas construídas sobre o olhar bioecológico das relações estabelecidas no contexto. 

Além de primar pelos princípios da Educação Ambiental Crítica: 

A educação ambiental crítica, é aquela que em síntese busca pelo menos três 

situações pedagógicas: a) efetuar uma consistente análise da conjuntura 

complexa da realidade a fim de ter os fundamentos necessários para 

questionar os condicionantes sociais historicamente produzidos que 

implicam a reprodução social e geram a desigualdade e os conflitos 

ambientais; b) trabalhar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais ante as 

relações de expropriação, opressão e dominação próprias da modernidade 

capitalista; c) implantar a transformação mais radical possível do padrão 

societário dominante, no qual se definem a situação de degradação intensiva 

da natureza eem seu interior, da condição humana (LOUREIRO; 
LAYRARGUES, 2013, p.64). 
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A pessoa ao interagir em uma atividade promove um processo de desenvolvimento 

contínuo, pois à medida que as representações daquele ambiente refletem no indivíduo, este 

está se modificando e modifica também o ambiente. É nesse sentido que os idosos integrantes 

do NUTI-FURG estabelecem os processos proximais, como podemos perceber em suas falas: 

(...) por que assim né a juventude é a fase bonita da idade (...) não são todas 

as pessoas que tem o dom de trabalhar assim com pessoas mais idosas, é 

uma dedicação né enxergar o idoso como ser humano... (idoso B). (...) aqui 

o bom é que além de tu participar das atividades, tu conhece outras pessoas 

e a experiências dos outros... (idoso F). (...) as pessoas são teus colegas, 

contam uma história, conversam de um lado e de outro, é uma alegria de um 

lado e alegria do outro, a amizade, é uma turma muito unida (idoso C). Eu 

acho que vocês aprendem muito, muito com a gente, vocês passam a ser 
nossas netas, nossas filhas (idoso E). 

As atividades regulares influenciam no processo do envelhecimento e da qualidade 

de vida com efeitos benéficos para superar as alterações e mudanças decorrentes do processo 

de envelhecer. É nesse contexto que muitos dos idosos vivenciam a interação com outros 

idosos e com pessoas de outras faixas etárias, estabelecendo diálogos sobre os mais diversos 

assuntos, além de realizar as atividades. É possível perceber que as relações e inter-relações 

dos idosos, após a integração no NUTI não são estabelecidas só nesse microssistema, estão 

para além deste.  

Essas relações que se iniciam num contexto e se estedem para outro é bastante 

positivo do ponto de vista do desenvolvimento humano. Elas provocam uma relação de 

continuidade e de cooperação com o outro. Nesse aspecto, percebemos uma conexão estreita 

com o que nos ensina Sauvé (2005), quando afirma que a Educação Ambiental (EA) é um 

projeto que melhora a relação de cada um com o mundo, levando em consideração as 

características do contexto de cada um, do meio no qual está inserido. Além disso, a EA pode 

promover o crescimento de sociedades responsáveis de ser, de saber e de atuar com 

comprometimento, autenticidade e coragem: 

A Educação Ambiental acompanha e sustenta de início o surgimento e a 

concretização de um projeto de melhora da relação de cada um com o 

mundo, cujo significado ela ajuda a construir, em função das características 

de cada contexto em que intervém. Numa perspectiva de conjunto, ela 

contribui para o desenvolvimento de sociedades responsáveis. (SAUVÉ, 

2005, p. 320).  

Neste movimento, Loureiro (2007) aponta a Educação Ambiental Crítica propõe a 

problematização da realidade, dos valores, dos comportamentos e das atitudes de forma 

dialógica. Vindo ao encontro do que ensinou Paulo Freire (1996), ao falar da conscientização, 

que trata de um processo de aprendizagens que ocorre mutuamente por meio do diálogo, da 

reflexão e da ação do ser humano no mundo. Do ponto de vista do contexto, ao interferir na 

relação de cada um com o mundo, em conformidade com a proposta de Bronfenbrenner 
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(2002), onde o ambiente ecológico é entendido como um sistema de estruturas agrupadas, 

independentes e dinâmicas. Esse ambiente é concebido muito além da situação imediata 

afetando a pessoa em desenvolvimento. Essa abordagem contempla mais detalhadamente os 

aspectos do desenvolvimento atrelados à pessoa, ou seja, o indivíduo não está relacionado 

somente aos aspectos ambientais, onde está inserido, mas sim, das diferentes formas de 

interação desses indivíduos com os processos de desenvolvimento e as forças dos ambientes 

sobre eles (BRONFENBRENNER, 1996). 

Neste ambiente podemos perceber que muitos dos participantes não colocam em 

primeiro lugar as atividades físicas e nem a saúde, mas sim o fortalecimento das relações 

sociais que criam com os demais colegas. Essas percepções estão articuladas com a teoria 

Bioecológica, pois está compreende o idoso não somente o microssistema do NUTI, mas 

também os demais contextos e pessoas que se estabelecem e se inter-relacionam a partir do 

projeto, e que vão interferir nas relações onde o mesmo se insere. 

Segundo a definição de Bronfenbrenner, microssistema “é um padrão de atividades, 

papéis e relações interpessoais experenciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 

ambiente com características físicas e materiais específicos” (BRONFENBRENNER, 2002, p. 

18). Portanto, se refere a um ambiente onde as pessoas tem interação face a face, relacionando 

ao processo de investigação, a própria casa do individuo idoso, se caracterizando como um 

microssistema, é nesses contextos que acontecem os processos proximais. Conforme  

mencionam em seus discursos: 

Se eu não tivesse entrado pro NUTI, acho que eu não existia mais, me 

ajudou a superar, eu estava sozinha, por que não saia, não ia a lugar 

nenhum, vergonha disso, vergonha daquilo (idoso C). Eu venho pela 

diversão, pelas amizades, pelo coleguismo, estar no meio, uma pessoa e 

outra pra conversar, os professores todos, foi assim um sonho a convivência, 

eu nunca tive nada assim parecido. (...) olhar assim pras pessoas, e uma fala 

com a outra e não precisa nem falar com a gente, a gente vê que elas estão 

alegres também (idoso F.) 

Como vimos, os processos proximais ocorrem não só com a interação de seus iguais, 

mas também representam fatores de superação e desenvolvimento no processo de 

envelhecimento. Os idosos ainda compartilharam experiências, estabeleceram relações de 

afeto, amizades, diversão, socialização e bem estar. Os Processos proximais, que é 

considerado um processo recíproco de interação mútua mais complexa, com base regular do 

organismo com o ambiente, através de longos períodos de tempo (BRONFENBRENNER, 

2011).  

Os processos proximais permearam toda investigação, uma vez que, esteve presente 

desde a coleta de dados ,da interação da pesquisadora com os idosos até a análise dos dados. 
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Neste sentido,tanto a pessoa pesquisada quanto o pesquisador passa ater seu desenvolvimento 

alterado no processo da pesquisa (MINAYO, 2010). No decorrer da vida cada individuo 

perpassou por experiências pessoais e sociais, enfrentaram dificuldades e obstáculos, 

estabeleceram suas personalidades e se constituiram como sujeitos em constante processo de 

desenvolvimento.  

Em cada situação e momento vivenciado nos mais diversos ambientes as suas 

características se fortaleceram, assim os idosos ao longo do envelhecimento ainda estão em 

desenvolvimento, isso por que suas relações e inter-relações são influenciadas pelos contextos 

onde estão inseridos. Relações de amizade, afeto, carinho, cuidado com o outro, 

companheirismo, igualdade entre tantos outros, se articularam nos mais diversos ambientes, 

tanto no âmbito familiar, quanto no NUTI e nas inter-relações pessoais que extrapolaram os 

ambientes, assim os idosos contemplaram o processo de envelhecimento, além de aprimorar 

suas características e habilidades pessoais. 

De modo geral os idosos entrevistados não tem uma clareza do conceito sobre o que é 

envelhecimento, mas cada indivíduo apresentou percepções diferentes quanto a esse processo. 

Percebemos a influência das interações estabelecidas com os microcontextos de cada idoso e 

que impactam no núcleo pessoa, proposto na ABDH. SegundoBronfenbrenner, 2011 a pessoa 

é analisada através, de suas características biológicas, psicológicas e aquelas construídas na 

interação como contexto. É tanto produto quanto produtora do desenvolvimento, além de ser 

um elemento que influencia nos processos proximais ao mesmo tempo que é resultado da 

inter-relação dos quatro elementos. O que constatamos com as respostas de alguns idosos: 

“(...) envelhecer é uma coisa da vida, é natural da vida (idoso A). É triste, mas é bom, por que 

a gente tá viva né (idoso C). Pra mim envelhecer é uma maneira de ser feliz, eu tenho orgulho 

de ser velha (idoso E). 

Para Santana (2007), o processo de envelhecimento ocorre de maneira diferente para 

cada indivíduo, devido aos múltiplos fatores envolvidos nesse entendimento. Envelhecer 

também é um fenômeno cultural devido ao comportamento dos indivíduos, culturas, atitudes e 

pensamentos que ocorrem em diferentes épocas (BARBOSA, 2007). Isso vai ao encontro à 

Teoria Bioecológica que, destaca a importância e a influência dos ambientes na identidade do 

indivíduo, visto que os contextos  onde os indivíduos estão inseridos, enquanto em processo 

de desenvolvimento influência na identidade e no perfil do ser idoso. O  ambiente tem papel 

decisivo no desenvolvimento humano, sendo compreendido em termos físicos, sociais e 

culturais (PRATI et al, 2008). Esse último está intimamente ligado ao macrossistema, tendo 
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em vista que as relações com determinada sociedade afetam o sujeito idoso nas tomadas de 

decisões. 

Na fala dos idosos foi possível inferir que as percepções positivas se sobressaem às 

negativas, e que a aceitação do envelhecimento faz parte do aprendizado e conhecimento que 

os mesmos adquiriram ao longo da vida. Suas compreensões estão para além das definições 

sobre o que é envelhecer, podemos dizer que com o passar do tempo acontece o 

pertencimento a terceira idade, e que as experiências desse processo se manifestam no 

sentimento de jovialidade e nas comparações com a juventude, fatos que predominam em suas 

falas. 

O tempo, conceito da ABDH permitiu examinar e analisar as relações que se 

estabeleceram no processo de desenvolvimento do indivíduo. Esse permitiu analisar as 

influências e as relações de mudança sobre o desenvolvimento humano ao longo do tempo no 

ambiente onde os sujeitos estão inseridos. Conforme Prati et al “O tempo, portanto, é um 

elemento fundamental na análise e constituição de processosproximais” (PRATI et al, 2008, 

p.163). 

No contexto do NUTI-FURG, as percepções sobre a temática, se divergem muito, fato 

que nos remeteu ao núcleo tempo da abordagem Bioecológica, que explicitamos 

anteriormente. Enquanto, alguns participantes estão em processo de aceitação da terceira 

idade, outros apresentam a conformidade e pertencimento a essa faixa etária, isso por que 

durante a participação no grupo muitos tiveram a oportunidade de conhecimento e 

aprendizagem que fora desse contexto não seria possível.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos esse diálogo na possibilidade de perceber, a mudança como algo 

promissor ao desenvolvimento e ousaríamos dizer, nada melhor, mais profícuo em termos de 

aprendizagens do que mais um microssistema na vida dos idosos. As discussões e 

conhecimentos em EA nos levaram a refletir sobre outras perspectivas, podendo assim 

relacionar no estudo. Constatamos que, o envelhecimento pela percepção dos participantes do 

estudo tem seus aspectos negativos e positivos. Entretanto, os fatores que mais impactam 

nesse sentido são as relações e interações estabelecidas nesse processo. Para tanto, as 

atividades físicas promovidas no âmbito do NUTI puderam propiciar, além da melhora da 

qualidade de vida, também a promoção e ampliação das inter-relações e das relações da 
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pessoa com o seu mundo, nos tornando como ensina Sauvé (2005) uma sociedade mais 

responsável. 

Essa pesquisa, somente foi possível a partir das aprendizagens compartilhadas 

coletivamente na disciplina, pois firmamos um diálogo colaborativo sobre/com os projetos de 

Mestrado e Doutorado no PPGEA, que resultaram no artigo de conclusão de curso: 

“Qualidade de vida, atividade física e envelhecimento sob a ótica do idoso integrante do 

NUTI-FURG: interfaces com a bioecologia do desenvolvimento humano”.  

Aliamos ferramentas indissociáveis para as aprendizagens, que precisaram romper 

com dicotomias que estudantes de graduação, muitas vezes, vivenciam na formação. O que 

nos deve conduzir é a formação permanente, a escuta, o olhar atento, a participação e, 

sobretudo, um esforço interdisciplinar sobre os condicionantes socioambientais, o que 

alcançamos coletivamente nas rodas dialógicas na disciplina, ao envolver acadêmicos, 

mestrandos e doutorandos.     

 

REFERÊNCIAS 
 

BARBOSA, A. Os benefícios do treinamento de força muscular para pessoas idosas. 2007.90f. 

Monografia (Especialização em Gerontologia) Curso de Especialização em Gerontologiada Escola de 

Saúde Pública do Ceará, - Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza, 2007. 

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais 

eplanejados. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

______. Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres humanos mais 

Humanos / U. Bronfenbrenner; tradução: André Carvalho- Barreto; revisão técnica: Silvia H. Koller.- 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1996. 

GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. Campinas, SP: Papirus (Coleção Papirus 
Educação), 2007.  

LAYRARGUES, P.P; LIMA, G.F.C. As Macrotendências Político-Pedagógicas da Educação 

Ambiental Brasileira. Revista Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVII, nº. 1, p.23-40, jan.- mar., 
2014. Disponível em <http://biblioteca.versila.com/3815057>, acesso em 29 de ago. de 2015. 

LOUREIRO, C. Trajetórias e Fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: Cortez, 2004. 

LOUREIRO, C. F. B; LAYRARGUES, P. P. Ecologia Política, Justiça e Educação Ambiental Crítica: 

Perspectivas de Aliança Contra-Hegemônica. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 11 n.1, p.53-71. 

jan./abr. 2013. Disponível em  http://www.scielo.br/pdf/tes/v11n1/a04v11n1.pdf. Acesso em 22 de set. 
de 2016.  

MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2010. 

PRATI  L. E., COUTO M. C. P. P., MOURA A. POLETTO  M. KOLLER S. H. Revisando a Inserção 

Ecológica: Uma Proposta de Sistematização. Psicologia: Reflexão e Crítica. v. 21, n.1,p. 160-169, 
2008. 

SANTANA, V. Avaliação dos possíveis fatores de risco para quedas em domicílios de 

http://biblioteca.versila.com/3815057
http://www.scielo.br/pdf/tes/v11n1/a04v11n1.pdf


 

587 

 

idosos. 2007.67f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde) - Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde - Universidade Católica de Goiás, Goiás 

2007 

SAUVÉ, L. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 
31, n. 2, p. 317-322, mai./ago. 2005.



 

588 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HISTÓRIA AMBIENTAL EM DIÁLOGO 

PARA O "SER MAIS": SUPERANDO DUALISMOS NA SOCIEDADE 

DAS OPRESSÕES 
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300

 

CAPES 

 

RESUMO: Reivindicamos o campo da Educação Ambiental como um espaço que dialogue com o 

projeto de uma sociedade utópica no sentido do "inédito viável", mais justa e com a superação das 

opressões. Encontramos enquanto premissa a necessidade de rever permanentemente a vocação 

ontológica da educação, aqui destacamos o campo da Educação Ambiental. Aproximamos essa 

perspectiva a um campo do saber que se constitui em um sentido próximo ao campo amplo educativo 

que buscamos revitalizar, a História Ambiental. Esses campos se aproximam tanto no que tange as 

suas possibilidades transformadoras, como também em relação as possíveis fragilidades que possam 

surgir em torno de discursos aligeirados e intencionalidades antagônicas a um projeto de sociedade 

anunciado em Freire. Consideramos que a tanto a Educação Ambiental quanto a História Ambiental 

nas quais acreditamos, devem estar vinculadas a uma proposta que aborde os saberes-fazeres dos 

sujeitos no horizonte do ser mais. Temos enquanto objetivo lançar provocações em torno desse diálogo 

entre a Educação Ambiental e a História Ambiental que auxiliem na revisão das posturas educativas 

presentes nos diferentes espaços, de maneira a revitalizar a necessidade dos fundamentos no campo da 

educação, mais especificamente, no bojo de uma Educação Ambiental que se pretenda popular.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. História Ambiental. Ser mais. Dualismos.  
 

 

COLOCAÇÕES INICIAIS 

 

Quando pensamos nos espaços educativos, problematizamos, enquanto educadores e 

pesquisadores, a constituição dos saberes construídos a partir das experiências tramadas no 

campo da existência dos sujeitos partícipes do processo de ensino-aprendizagem. Sobretudo, é 

preciso problematizar a serviço de quais saberes estamos propondo-nos a cada conteúdo 

revisitado, forma de abordagem, metodologia de ensino e, para além disso, a serviço de qual 

concepção educativa estamos trabalhando. Junto a essa preocupação, compreendemos que 

superar os dualismos deixados pela lógica antropocêntrica e utilitarista, é um desafio no 

campo da produção dos conhecimentos. 

É neste horizonte, que reavaliar nossa postura nos espaços que ocupamos, exige a 

busca pelas bases que nos impulsionam a cada proposta de cunho educativo. Bases estas, as 

quais precisam ser revisadas constantemente, mas  que, igualmente, precisam estar alicerçadas 

em um projeto maior: um projeto que conduza o sentido ontológico da educação. Para Freire, 

a educação precisa estar a favor do ser mais.  
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A partir disso, objetivamos, ao salientar a necessidade de retomarmos o campo dos 

fundamentos na esfera educativa, realizar um diálogo entre a História Ambiental e a Educação 

Ambiental enquanto possibilidade de contributo a um saber-fazer nos espaços educativos que 

tenha como interesse o empoderamento dos sujeitos aprendentes de forma a reivindicar 

espaços e  posturas que compreendam a integralidade dos sujeitos e as relações tramadas 

junto a natureza. 

Desse modo, ao aproximamos a História Ambiental e a Educação Ambiental para o 

alcance de alguns fundamentos educativos coerentes as viabilidades de ser mais. 

Consideramos ser essa, uma forma de contrapor o pensamento dualista moderno; apostamos 

em formas mais coletivas, solidárias e emancipadoras das reconstruções do saber-fazer nos 

espaços que ocupamos e que nos constitui enquanto docentes e educadores. 

 

SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AS BASES DUALISTAS 

 

Consideramos a perspectiva dualista como uma marca da tradição ocidental presente 

na produção dos conhecimentos. Inicialmente buscamos realizar esse diálogo por um olhar 

próximo a alguns pensadores que influenciam o campo dos fundamentos da Educação. Se 

atentarmos para o pensamento metafísico, por exemplo, a concepção ontológica de 

Parmênides, demonstra a oposição entre o ser e o não ser. Esse filósofo defende a 

impossibilidade de o "não ser", vir-a-ser. Desde já identificamos a dualidade e que nesse caso 

nega qualquer possibilidade de emergência do novo.   

Suchodolski (1992) aponta que esses traços marcam o idealismo clássico grego, 

principalmente na concepção de ser de Platão, que reforça a segregação entre 

essência/existência e real/ideal. Nessa concepção, a realidade apresenta-se de forma dualista, 

existindo um mundo real, chamado o mundo das sombras, e existe um mundo ideal, que seria 

o mundo da luz, esse último atingiria um estado de perfeição. Frente ao problema de que o 

homem vive no mundo das sombras, Platão traz enquanto possibilidade de encarar tais 

imperfeições por meio do processo da reminiscência, no qual por meio da educação e 

contemplação, os sujeitos buscariam recordar o mundo ideal e desejá-lo.  

Nessa perspectiva, a verdadeira essência não se encontra no mundo das sombras, mas 

no mundo da luz. Em outros termos, significa afirmar que somos cópia imperfeita de uma 

essência perfeita. Se o mundo real (sensível) não é perfeito, e, em certo sentido é uma espécie 

de empecilho ao ser humano, logo deve ser desprezado. Para Platão, por exemplo, os desejos 

do corpo são elementos que impedem o homem de atingir o conhecimento.  
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Identificamos que as ideias de Platão são reafirmadas no período medieval, onde o 

“homem como deve ser” ganha o máximo de expressão. Isso aparece em algumas teorias do 

filósofo Agostinho, principalmente na sua obra Cidade de Deus. Nessa obra, o dualismo 

Platônico assume uma roupagem religiosa e consiste num grande marco do pensamento 

medieval. A parte da Igreja envolvida com a educação tinha um objetivo bem claro: educar 

para o espírito. Nesse contexto, o trabalho pedagógico era realizado com um aluno abstrato, 

deixando de lado toda a sua realidade social. 

No período renascentista, identificamos de forma mais evidente algumas resistências, 

à perspectiva dualista. Comenius, motivado por algumas ideias de mudanças, foi quem 

postulou uma pedagogia da natureza. Uma pedagogia que concebia alguns aspectos de 

questões humanas.  

Com o advento da modernidade, a velha oposição aparece também em Descartes na 

separação entre res cogitans ("coisa pensante"), que é o sujeito pensante que encontra 

obstáculo numa res extensa ("coisa extensa"), que é o corpo, a realidade desse mesmo, ou, 

matéria. O período moderno reconhece essa forma dual e acentua as oposições entre sujeito x 

objeto, racionalismo x empirismo, ideal x real, teoria x prática, passando por Kant e chegando 

à sua expressão máxima no positivismo de Augusto Comte.  

O conhecimento, que era agregado por campos de saber (trivium e quadrivium), foi 

separado em disciplinas. No entanto, o modo de conceber a realidade é ainda mais acentuado 

e algumas decorrências desse processo chegam ao Brasil sob a forma de práticas educacionais 

de roupagem jesuítica; outras chegam na chamada modernidade tardia, a partir da segunda 

metade do século XX.  O que pode ser afirmado até aqui é que essa forma metafísica dualista 

de conceber a realidade nos educou a pensarmos os processos de pesquisas de modo 

dicotômicos e antagônicos, em muitos casos, dificultando o exercício de um olhar mais 

abrangente entre aspectos epistemológicos e metodológicos. 

 

A QUESTÃO AMBIENTAL, IMPLICÂNCIAS DO PENSAMENTO DUALISTA E AS 

VIABILIDADES DE SUPERAÇÃO 

 

Compreendemos que esse legado dualista, alimentado na modernidade e reforçado 

pelo cientificismo que emerge desse centro, incide sobre a crise dos Fundamentos da 

Educação Ambiental. Um legado que toma corpo, mais especificamente, a partir de uma 

modernidade cunhada com bases na racionalidade antropocêntrica e de cunho utilitarista, 

legitimada pela ordem estabelecida no bojo da razão necessária à manutenção de uma 
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sociedade classista que definia a validade do conhecimento produzido.  

Ao reconhecer esse processo, precisamos igualmente reconhecer que o próprio campo 

da Educação Ambiental nasce num tempo e espaço em que se tem enquanto dilema a 

necessidade de apropriação do conhecimento produzido na lógica da racionalidade 

instrumental para lançar um outro olhar à Natureza.  Mas defendemos que essa apropriação 

precisa estar em permanente revitalização para que se possa questionar o endereçamento 

dessa produção. Afirmamos que a Educação Ambiental, assim como a História Ambiental, 

assume legitimidade se comprometida com um projeto maior, capaz de ultrapassar a 

racionalidade cientificista, o qual problematize constantemente, num exercício permanente 

autoavaliador, suas intencionalidades e desdobramentos.  

Os sujeitos vinculados ao poder de uma sociedade que privilegia os que têm domínio e 

acesso a produção tecnológica e de conhecimento, preocupam-se com o esgotamento da sua 

fonte de riqueza. A Educação Ambiental não pode ser um apêndice para a reprodução dessa 

racionalidade, mas deve estar comprometida com a negação dessa lógica, num horizonte que 

reivindique um caminho inédito, mas viável de ser trilhado. Consideramos que esse trajeto é 

possível por um viés compreensivo, que anima os sentidos não enquanto verdades, mas 

enquanto entendimentos sobre um fenômeno que carrega sua verdade e que é reconfigurado a 

partir da apreensão do sujeito que não se limita a descrever o mesmo, mas que o experiencia. 

Consideramos a História Ambiental enquanto possibilidade desse viés compreensivo, a qual 

pode alargar as versões de uma mesma história, buscando compreender os olhares negados 

pelo pensamento dualista e, sobretudo, delinear outras formas de compreender Homem e 

Natureza em relação mais integral. 

Contudo, essa postura pode causar estranheza frente a uma racionalidade que 

legitimou a lógica da finalidade das coisas, das relações e das produções humanas em um 

sentido estreito e vinculado a modelos dicotômicos. A pretensão é ampliar os caminhos no 

campo da produção dos saberes, buscando ainda sim estar ancorados ao que chamamos de 

conhecimento, porém, reinventando o campo científico a partir das alteridades negadas 

historicamente.  

Vivemos a crise dos fundamentos de uma Educação Ambiental ancorada nos valores 

da metafísica. Princípios mesmos que sustentaram a concepção moderna de Educação e de 

Natureza. A seguir, retomando as nascentes da Educação Ambiental, identificamos as 

motivações para ampliar a leitura acerca do que se compreende enquanto Natureza e, 

sobretudo, da necessidade de uma autocompreensão para que não haja a perda dos sentidos 

nos estudos e pesquisas dos saberes-fazeres nos campos da Educação e da História Ambiental. 
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A partir de agora, ao enfatizarmos desde a segunda metade do século passado, 

identificamos no campo educativo uma intensa aposta nos recursos tecnológicos embasados 

na perspectiva de uma racionalidade ocidental, dicotomizante e antropocêntrica, a qual 

compreende a natureza enquanto mecanismo à disposição do homem. O aparato técnico e 

científico demonstrava e instigava a intervenção do homem no meio ambiente de forma 

crucial, gerando cada vez mais os desdobramentos danosos desse entendimento dualista. 

Estudos até o início da década de 1970, ressaltavam os alarmantes índices de 

degradação ambiental, os discursos catastróficos tornavam-se cada vez mais reverberados. 

Um exemplo é o estudo realizado por Ehrlich no ano de 1969, o qual denunciava as práticas 

que trariam riscos ambientais significativos, alertando sobre o perigo ecológico (Morin, 

1995). Nesse sentido, cabe ressaltar que logo em seguida das "profecias apocalípticas 

mundiais de 1969-1972, houve um período de multiplicação das degradações ecológicas 

locais como campos, bosques, lagos, rios, aglomerados urbanos poluídos" (Morin, 1995, 

p.68). Ainda que a pauta ambiental tenha repercutido em uma esfera ampla, a busca por 

soluções das problemáticas vigentes era delimitada a partir da intervenção dos especialistas da 

área.  

Nesse período, surge o Clube de Roma que se constitui por trinta especialistas de 

diferentes campos que se propunha a encontrar respostas para os problemas ambientais 

mundiais. O grupo funcionava a partir de análises e previsão dos fenômenos degradantes do 

meio ambiente. Compreendemos aqui o pensamento de uma racionalidade instrumental: os 

problemas são identificados e a busca por soluções estavam atribuídas aos cientistas e 

estudiosos, sujeitos com formação técnica para tal.  

Esse movimento, influencia os estudos de cunho mais conservacionista no campo da 

Educação Ambiental num período marcado pela crise energética na década de 70. Por outro 

lado, os movimentos sociais na América Latina, desde a década anterior, se consolidavam 

enquanto reivindicação pelos espaços e pela vida das camadas oprimidas; e, no Brasil, 

pressionam o poder público no que diz respeito a necessidade de avanços na esfera política. O 

processo que leva as reformas de base, antes do golpe, são um exemplo de incidências das 

lutas sociais.  

Queremos elucidar dessa forma, que muito embora no campo da pesquisa em 

Educação Ambiental, nesse período, tenhamos o eixo conservacionista presente enquanto 

influência de uma tendência externa, por outro lado, as experiências construídas no bojo da 

opressão vivenciada pelos países que constituíram a democracia por meio do autoritarismo, 

anunciariam outras possibilidades de compreender a questão ambiental.  
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Durante o exílio em 1968 no Chile, Paulo Freire escreve a obra que marca 

profundamente a proposta da Educação Popular, a Pedagogia do Oprimido. Solano (1996) 

considera que Freire passa a abordar sua análise da tomada de consciência à prática social por 

meio de uma crítica pautada na obra de Marx. Desse modo, o educador deixaria de lado o 

sentido mais abstrato de transformação e anunciaria a ideia da ação organizada. Essa ação no 

campo social, anunciada mas não prescrita em sua obra, está diretamente relacionada com a 

possibilidade de transformação revolucionária social. 

Concordamos com a necessidade de historicizar os elementos que compõe a vida em 

sociedade para a busca da superação das concepções dualistas. Quais as formas de encarar a 

historicidade desses elementos? A História tem a possibilidade de legitimar visões de mundo, 

o fato é que o cientificismo legou um tipo de olhar. Buscamos por meio da possibilidade no 

campo da Educação Ambiental, e da História Ambiental, uma postura que contribua para o 

entendimento das visões negligenciadas, que amplie os horizontes compreensivos a partir de 

uma outra forma de encarar os diversos saberes e discutir os conteúdos necessários ao sujeito 

no mundo, reivindicando o campo de produção do conhecimento por meio de outros 

horizontes compreensivos. 

Contudo, reconhecendo as mudanças no bojo das pesquisas em Educação Ambiental 

no que se refere a busca por outros caminhos metodológicos e epistemológicos, as quais 

anunciam a necessidade da superação do dualismo nutrido na forma de se conceber a 

produção do conhecimento, esbarramos nas contradições da área quando acompanhamos uma 

série de projetos e discursos que se utilizam da razão debruçada sobre a questão ambiental um 

mecanismo de reprodução da lógica opressora, carregada de falsa generosidade.  

Daí questionamos o motivo pelo qual, por vezes, perdemos o endereçamento das 

produções da área. Seria ingenuidade não reconhecer que existem diversos interesses em 

disputa da concepção para manter ou transformar a(s) sociedade(s). Ou seja, compreendemos 

que o campo dos fundamentos da Educação Ambiental faz emergir um questionamento basilar 

para a (des)continuidade de nossas produções: A favor de qual concepção educativa estão os 

projetos da Educação Ambiental? Estendemos a mesma indagação ao campo da História 

Ambiental e, com isso, apostamos nesses dois campos enquanto espaços de contraponto a 

lógica dualista legada pela modernidade.  

Defender essa questão, é indagar a função social da academia, é perguntar qual a 

posição do poder público, é rever o que chamamos por Educação (Seria uma ciência? Se é, 

que ciência?), é reavaliar o que chamamos de Natureza e todas as relações trançadas a partir 

dessa(s) Natureza(s), é reler as linhas de uma história contada sobre países colonizados, sobre 
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os subalternos, esfarrapados do mundo e, sobretudo, buscar construir uma história com esses 

mesmos, compreendendo os sentidos que os sujeitos pontuam em sua existência. 

Consideramos a necessidade de animar os sentidos dos estudos do campo a partir da 

investigação dos fenômenos compreendidos em sua historicidade, pelas diversas linhas 

interpretativas. Não nos parece esse ser um caminho tão óbvio, além do mais, elucidar a 

obviedade é evitar a reprodução de uma pedagogia da fatalidade, que tende a banalizar o 

futuro e reproduzir as dicotomias, sejam elas no campo das pesquisas ou no campo social. 

Sem negar os produtos reconfigurados na modernidade, mas buscando aproximar seu 

legado a um propósito mais amplo e crítico, lançamos nosso olhar aos elementos ensaiados 

em uma perspectiva que confronta o ideário do objetivismo-racional, para tramar outros 

sentidos, que não podem emergir da polarização entre sujeito e mundo objetivado. 

Encontramos, por exemplo, no horizonte hermenêutico fenomenológico essa possibilidade, no 

entanto, enfatizamos aqui as possibilidades que o campo (Educação Ambiental e História 

Ambiental) pode assumir ao evidenciar uma ontologia da Educação no sentido do "ser mais". 

 

TRANÇAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, HISTÓRIA AMBIENTAL E O SENTIDO 

DO "SER MAIS" 

 

Paulo Freire (1987) apresenta a relação entre desumanização e humanização ao 

ressaltar a possibilidade da vocação ontológica do ser mais: na medida em que o sistema 

reproduz processos de opressão e alienação, desumanizando os sujeitos, a negação dessa 

condição, expressa nas lutas em busca de uma outra lógica, que não a do mercado, demonstra 

a infinitude do ser. Esse ser, inacabado, inconformado com sua condição (de ser menos), 

portanto consciente de tal situação no mundo, ao realizar os enfrentamentos dessa existência, 

protagoniza um duplo processo: o de denunciar a realidade e o de anunciar outras 

possibilidades de fazer-se no mundo e de fazer o mundo. Assim: 

Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos 

homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou 

de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 

desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres para 

si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 

mesmo que um fato concreto na história, não é porém, destino dado, mas 

resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, 
o ser menos. (FREIRE, 1987, p.17). 

Nesse horizonte, o processo de humanização é possível, sobretudo, necessário, na 

busca pela superação da sociedade de classes. Do mesmo modo, consideramos que o campo 

da produção dos conhecimentos enfrenta um desafio de superação do pensamento dualista, 
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que é coresponsável pela manutenção de uma sociedade classista. Aqui, tentaremos 

compreender nos campos evidenciados, na História Ambiental e na Educação Ambiental, 

possibilidades da construção de bases no campo educativo para uma prática em coerência com 

o ser mais. 

De maneira breve e comprometida, passamos a compreender o campo da História 

Ambiental no sentido capaz de dialogar com a proposta ontológica da educação. Logo, 

abordamos as possibilidades da Educação Ambiental para pensarmos como esses dois campos 

viabilizam a elaboração dos saberes-fazeres que realoquem os atores sociais enquanto 

protagonistas de seu caminho. 

Para Drummond (1991), a História Ambiental resulta de um projeto de alguns 

historiadores os quais compreendem a importância de ajuste entre diferentes temporalidades: 

o tempo geológico (ou natural) e o tempo social. Trata-e de um esforço em combinar a 

história natural com a história social, conceber sociedade e natureza articuladas, atribuindo 

aos componentes naturais a capacidade de condicionar de maneira significativa as sociedades.   

Desse modo, o campo em evidência, confere a dinâmica da natureza um estatuo de 

agente condicionador cultural, mas da mesma forma, entendendo que a cultura humana age 

sobre o meio físico material, propiciando significados e usos complexos dos seus elementos. 

Em diálogo a essa compreensão de influência dos elementos naturais na construção cultural, 

cabe retomar os tensionamentos entre a elaboração do escopo conceitual de natureza: 

Na sociedade ocidental, veremos que subjacentemente às relações sociais 

instituídas em meio a tensões, conflitos e lutas, elabora-se um conceito 

determinado de natureza que fundamentalmente dela desloca o homem. E aí 

se torna fácil perceber por que o imaginário ocidental costumeiramente 

associa à natureza os segmentos ou classes sociais oprimidos e explorados, 
naturalizando essas condições (PORTO-GONÇALVES, p.125, 2011). 

Consideramos que a História Ambiental demonstra a aproximação desses elementos 

que por tanto tempo foram postos num patamar dicotômico com a lógica de uma 

racionalidade instrumental concebida em um pensamento moderno científico ainda preso aos 

moldes cartesianos.  

Entre os aspectos metodológicos da área enquanto como campo do conhecimento, 

Drummond (1991) destaca que os estudos apresentam os seguintes traços: a ênfase em regiões 

com determinadas identidades naturais (o que tocaria no campo da territorialidade, em outras 

palavras); o diálogo com as ciências naturais (em suas questões ecológicas ao focar nas 

condições físicas dos espaços de análise); consideram as interações entre o quadro dos 

elementos naturais e os diferentes estilos civilizatórios das sociedades humanas; utilizam uma 

a grande variedade de fontes e realizam trabalhos de campo com esforços em compreensões 

sobre as transformações paisagísticas e seus significados.  
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Pádua (2010) afirma que mais recentemente a História Ambiental apresenta-se 

enquanto um campo bem diversificado no que se refere à pesquisa, na qual muitos estudiosos 

se debruçam a uma análise que considere as relações entre sistemas sociais e naturais. Que as 

temáticas vão desde a busca por olhares em torno dos espaços rurais e urbanos, em diálogo 

com as esferas econômicas, políticas e culturais. 

O autor faz uma provocação ao campo das pesquisas em História Ambiental, mas que 

repercute em todas as instâncias próprias da questão ambiental, ao afirmar que reverberar 

sobre a relação mútua entre sociedade e natureza já não nos impulsiona tanto no sentido de 

avanços da área. Caberia então,  

(...) permanecer atento e aberto em cada situação de pesquisa. Em certas 

situações os fatores biofísicos são decisivos. Em outras a tecnologia ou as 

visões de mundo podem ser decisivas. Em todas as situações, no entanto, o 

biofísico, o social e o cultural estão presentes. Nos diferentes casos, o que se 

percebe são sistemas abertos e que se modificam no andamento da história. 

Os próprios relacionamentos entre todos os componentes da interação – onde 

todos são relevantes, mesmo que em diferentes níveis – constroem, destroem 

e reconstroem inúmeras formas materiais e culturais. No sentido mais 

profundo, o desafio analítico é o de superar as divisões rígidas e dualistas 

entre natureza e sociedade, em favor de uma leitura dinâmica e integrativa, 

fundada na observação do mundo que se constrói no rio do tempo. (PÁDUA, 

2010, p. 97). 

A partir desses aspectos salientados, é possível compreender que o campo anuncia 

algumas possibilidades na produção científica, as quais, queremos aqui, aproximar da 

construção dos saberes-fazeres nos espaços educativos, tais como: a interdisciplinaridade 

enquanto promotora de novas produções e ações que considerem a interação entre homem e 

natureza, o reconhecimento das produções no bojo da existência de diversos modelos de 

sociedade e, portanto, destacando as sociedades tradicionais e suas leituras de mundo, tanto 

presentes dos contextos de estudo quanto na diversificação das fontes utilizadas para a 

compreensão das problemáticas identificadas.  

Esses traços estão entrelaçados com a Educação Ambiental no seu sentido 

transformador, pois esse campo afirma seu espaço ao reivindicar, entre outras questões, uma 

pedagogia que contesta a educação bancária, tradicional e pautada na concepção que não 

reconhece os saberes dos sujeitos que participam do processo educativo.   

Todavia, compreendemos que a construção dos saberes-fazeres nos espaços 

educativos, sejam eles formais ou não, se dão a partir de um processo. Para tanto, defendemos 

que essa dinâmica é iniciada quando há o reconhecimento dos diversos saberes presentes nos 

coletivos que participam dos ambientes em que ocupamos enquanto educadores e 

pesquisadores. Cremos que ser esse, um primeiro passo para a elaboração de uma 

compreensão mais alargada de mundo, no sentido de uma racionalidade ambiental, a qual é 
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capaz de ultrapassar os sentido utilitaristas planejados no bojo de uma racionalidade 

instrumental.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Compreendemos que a História Ambiental ao constituir-se com contribuições oriundas 

do movimento ambientalista e tronando-se um campo de estudos com aspectos que se 

vinculam a ação do homem no mundo, reconhecemos o desdobramento desse mesmo 

movimento num processo que emerge junto à esfera educacional. Esse processo é instigado a 

partir da necessidade de busca por bases pedagógicas para a abordagem das problemáticas em 

torno do meio ambiente e da interação entre sociedade e natureza. 

Nessa trajetória, podemos afirmar que a Educação Ambiental é um campo demarcado 

por disputa e viabilidades, o qual considera as contradições emergentes da concretude e 

existência, com os conflitos e processos opressores nas sociedades, mas que anuncia outros 

modos de compreensão e ação no mundo se articulado a um projeto educativo que objetive o 

ser mais. 

Assim, tanto a História Ambiental quanto a Educação Ambiental (num sentido mais 

integral), apresentam possibilidades do trabalho educativo junto aos sujeitos coletivos 

historicamente subalternizados ao considerar os saberes das diferentes sociedades e os 

impactos da ação humana no meio, bem como a ação dos elementos naturais enquanto 

condições para a construção cultural, demonstrando a viabilidade de mudanças na lógica 

dualista que sustenta as sociedades de classe.  

Acreditamos que o campo metodológico e epistemológico pode auxiliar na 

reconstrução de fundamentos necessários  na Educação Ambiental constituída na lógica das 

dicotomias, reivindicando uma revisão da vocação ontológica da Educação. Apostamos na 

História Ambiental enquanto um dos caminhos de contraponto ao pensamento dualista, 

responsável por tantas opressões que impedem os sujeitos de ser mais. 
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RESUMO: O presente ensaio teórico busca apresentar reflexões na construção do diálogo com as 

crianças da Educação Infantil através da via corporal utilizando a estratégia pedagógica de intervenção 

denominada Psicomotricidade Relacional. Tendo o brincar como tônica dessa estratégia, busca-se 

adentrar no processo educativo como instrumento de uma educação problematizadora, alicerçada na 

ética argumentativa da libertação. Nesse sentido, trazemos a Educação Ambiental numa proposta 

ecomunitarista na escola, enxergando esse espaço como um lugar de transformação pelo olhar do 

educador ambiental. A inserção e atuação no ambiente escolar é a possibilidade de educar pelas 

relações, baseadas numa proposta ecomunitarista sendo esse um dos propósitos desse ensaio teórico, 

tendo como objetivo intervir nas relações e inter-relações que acontecem em um dos microssistemas 

da criança, especificamente com o público da Educação Infantil. A Educação Ambiental 

Ecomunitarista resgata no humano algo, muitas vezes, esquecido e abafado pelo sistema atual: a 

esperança. Especificamente neste ensaio teórico, a atuação do educador ambiental na Educação 

Infantil por meio da Psicomotricidade Relacional, pode representar a possibilidade de contribuir para 

esse novo humano, que é a criança, e que está se desenvolvendo, carregado de esperança de um novo 

ser, expressado na ética do cuidado. 
PALAVRAS-CHAVE: Ecomunitarismo; Educação Ambiental; Educação Infantil; Psicomotricidade 

Relacional. 
 

 

PRIMEIRAS INSPIRAÇÕES 

 

Compreender o universo das crianças é uma grande possibilidade de mobilizar práticas 

educativas com as crianças e não apenas para elas de modo horizontal. O olhar do educador 

ao adentrar nesse ambiente deve ser atento e comprometido com a formação integral desse ser 

humano em desenvolvimento. Muitos conceitos desse contexto infantil são subjetivos e 

filosóficos, pois, assim como as crianças, nenhum indivíduo é igual ao outro. Dessa forma, 

cada criança deve ser preservada na sua especificidade e individualidade, focando nas suas 

possibilidades e potencialidades. O espaço nos revela uma série de significados e uma 
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possibilidade de intervenção de modo a contribuir para a formação desses sujeitos, 

compreendendo seu ambiente, atuando nele, permitindo relações sadias e harmônicas ao nos 

inserir e construir conhecimentos com as crianças. 

Conforme nos ensina Velasco (2008), a sociedade atual capitalista vive um grande 

conflito entre o “ser” e “deve ser” e as crianças estão imbuídas nesse contexto e sendo 

influenciadas a todo instante. Sendo assim, necessitamos de um olhar atento sobre os estilos 

de vida e de relações que nos despertem para uma nova ordem socioambiental pós-capitalista. 

O processo educativo é definitivamente o trunfo da sociedade. Contudo, não uma educação 

baseada somente na aquisição de conhecimentos e/ou comportamentos julgados adequados 

para se conviver sem transgredir regras sociais. Pensar o processo educativo como um trunfo 

é perceber que a educação nos une para a mudança, para o questionamento, nos empodera. 

Freire (2011) já afirmava que: 

Se, para manter divididos os oprimidos se faz indispensável uma ideologia 

de opressão, para a sua união é imprescindível uma forma de ação cultural 

através da qual conheçam o porquê e como de sua ‘aderência’ à realidade 

que lhes dá um conhecimento falso de si mesmos e dela.” (FREIRE, 2011, p. 
204)  

Desta forma, o processo educativo é essa ação cultural transformadora, o 

empoderamento do sujeito. Segundo Velasco (2008), a educação não pode ser vista como 

somente aquisição de certos comportamentos esperados por uma sociedade acostumada a 

moldar corpos. Como postulam Saviani (2008) e Freire (2011), a educação é uma 

potencialidade da sociedade que pode reproduzir os interesses dos grupos que detêm o poder 

ou pode ser um valioso instrumento de transformação que empodera os sujeitos sobre seus 

questionamentos críticos acerca dos privilégios de alguns em detrimento da exploração de 

outros.  

Perceber essa diferenciação é identificar a educação como problematizadora, sendo 

fundamental para compreender a potencialidade que é o processo educativo, interpretando a 

educação como uma “teia” de relações, ações e transformações, “contagiando” os contextos 

dos indivíduos que podem agir sobre eles nesse processo de “metamorfose” rumo a uma nova 

ética de se viver em sociedade, aprendendo uns com os outros: 

Esse desafio exige que os pais tenham a humildade e a sabedoria de 

aprenderem com os seus filhos ao tempo em que os ensinam, que os mestres 

façam o mesmo com seus alunos, e que o dirigente social ou político tenha 

igual comportamento em relação aos cidadãos. Assim entendida, a 

“educação” abrange toda a sociedade, pois permeia todos os relacionamentos 

entre os seres humanos. (VELASCO, 2008, p. 14) 

Entendendo dessa forma, ainda segundo o autor, não poderíamos dizer que existe outra 

educação que não seja ambiental, pois todas as relações entre o espaço, seres vivos e não 
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vivos formam a ecologia do lugar e nesse lugar se desenvolve, também, a vida dos humanos. 

Em vista disso, vemos o todo, a unidade. O problema é que muitas escolas ainda reproduzem 

uma educação bancária (FREIRE, 2011), como forma de educar, ou seja, literalmente 

depositam, despejam conteúdos fragmentados, descontextualizados do universo dos alunos e 

não problematizam o estado que está esse lugar comum. O qual apresenta inúmeras 

disfunções ambientais de ordem ecológica, política, social, mental e integral, que nos afetam 

direta ou indiretamente.  

Existe a necessidade de olhar para o processo educativo como esse potencial 

transformador e conceber que a saúde e não extinção do ser humano dependem desse olhar 

atento, reflexivo, questionador e ético, para a “casa comum” (BOFF, 2012, p. 33), nossa 

morada. 

Essa cosmovisão desperta no ser humano a consciência de sua função e 

missão dentro desse imenso processo. Ele é um ser capaz de captar todas as 

dimensões, alegrar-se com elas, louvar e agradecer àquela Inteligência que 

tudo ordena e àquele Amor que tudo move, sentir-se um ser ético, 

responsável pela parte do Universo que lhe cabe habitar e cuidar – a Terra – 
nossa Casa Comum. (BOFF, 2012, p. 33) 

 A isso posto, a Educação Ambiental precisa encontrar-se alicerçada em valores 

como solidariedade, cuidado, respeito e amor, valores e virtudes cada vez mais esquecidos e 

abandonados nesse mundo esquizofrênico comandado pelo capital. Pensar num mundo mais 

sustentável e evocar uma Educação Ambiental que tenha esse visão, requer olhar também para 

o cuidado, para uma nova ética, pois:  

Se a sustentabilidade representa o lado objetivo, ambiental, econômico e 

social da gestão dos bens naturais e de sua distribuição, o cuidado denota seu 

lado subjetivo, as atitudes, os valores éticos e espirituais que acompanham 

todo esse processo, sem os quais a própria sustentabilidade não se realiza 

adequadamente. Sustentabilidade e cuidado devem ser assumidos 

conjuntamente para impedir que a crise se transforme em tragédia e para 

conferir eficácia às práticas que visam a fundar um novo paradigma de 

convivência ser-humano-vida-Terra. (BOFF, 2012, p.21) 

Por conseguinte, o olhar humano não ficará centrado em si mesmo e, sim, como 

integrante de um único ecossistema que, para continuar em equilíbrio, deve ter como alicerce 

a prática da Educação Ambiental. Desse modo, pensar para além do capitalismo torna-se uma 

necessidade de preservação das espécies, incluindo a humana: a Educação Ambiental precisa 

problematizar a perspectiva pós-capitalista.  

Nesse contexto que Velasco (2008) nos brinda com a Educação Ambiental 

Ecomunitarista, pensando naquela educação que foi citada anteriormente, resgatando valores, 

ou seja, resgatando o humano em sua essência de cuidado consigo, com o outro ser humano e 

não-humanos e com o ambiente ao seu redor. Temos, por conseguinte, a Educação Ambiental 



 

602 

 

definida por Velasco (2008, p.18) “como sendo essa educação problematizadora alicerçada na 

ética argumentativa da libertação e orientada rumo ao ecomunitarismo.”  

Por consequência, o autor nos ajuda a pensar que o conceito de Educação Ambiental 

numa concepção freiriana, nos provoca ao questionamento do horizonte utópico do 

ecomunitarismo, entendendo a Educação Ambiental como educação problematizadora da 

consciência, desvelando a realidade de opressores e oprimidos pela ordem do capital. Essa é a 

ética da libertação, ou seja, emancipando-se das amarras de um sistema que nos cega e 

individualiza, para que o humano se reconcilie consigo mesmo e com seu em torno. Portanto, 

seria um mútuo conscientizar-se para reconciliar-se com esse sistema planetário de modo a 

construir uma ordem socioambiental sustentável. 

Na lei brasileira que rege a Educação Ambiental, vemos o interesse que ela seja 

abordada de forma multi-inter-transdisciplinar: 

Art. 4
o
 São princípios básicos da educação ambiental: 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 sócio-econômico 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, regionais, nacionais e globais; VIII - o reconhecimento e o respeito à 

pluralidade e à diversidade individual e cultural. (BRASIL, 1999, ART. 4º. 

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999). 
Percebemos, portanto, o processo educativo como instrumento de uma educação 

problematizadora, alicerçada na ética argumentativa da libertação. Nesse sentido, a proposta 

ecomunitarista na escola é enxergar esse espaço como um lugar de transformação pelo olhar 

do educador ambiental. A inserção e atuação no ambiente escolar é a possibilidade de educar 

pelas relações, baseadas numa proposta ecomunitarista sendo esse um dos propósitos desse 

ensaio teórico. Visto que, tem como objetivo intervir nas relações e inter-relações que 

acontecem em um dos microssistemas da criança, especificamente com o público da 

Educação Infantil.  

 

O QUE POSSO/PODEMOS FAZER? 

 

Tendo como base teórica e metodológica a Psicomotricidade Relacional e as 

possibilidades ecomunitarista, realizamos esse ensaio teórico na intenção de relacionar o 

lugar, as crianças e a Educação Infantil nesse emaranhado que é e faz parte da Educação 

Ambiental Ecomunitarista.  
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Ao iniciar a vida escolar, as crianças de Educação Infantil devem ter uma relação com 

o lugar que seja repleta de sentido para elas, contribuindo para uma educação transformadora, 

abundantes em valores como respeito, solidariedade, consciência ecológica, relações sadias, 

considerando as diferenças e aprendendo a construir uma sociedade ecologicamente 

equilibrada em todos seus ambientes. De acordo com Velasco (2008), essa relação é 

fundamentada numa postura ética libertadora pensando rumo a uma ordem socioambiental 

sustentável em que dialogar com o outro resulte em decisões consensuais, buscando um 

desvelamento crítico da realidade em que estamos inseridos. Acrescenta ainda que a Educação 

Ambiental Ecomunitarista é essa educação problematizadora que procura desvelar a realidade 

de sua visão ingênua, acrítica e alienada. 

O lugar, pensando no ambiente escolar, é um microssistema da criança e nesse por sua 

vez, acontece as interações mais imediatas, apresentando elementos que influenciam esse 

desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 1996). Considerando esse microssistema e, mais 

especificamente o espaço lúdico, a estratégia pedagógica de intervenção denominada 

Psicomotricidade Relacional, é a possibilidade de um lugar onde as crianças da Educação 

Infantil agirão no interior das tensões criadas pelas suas ações, provocadas pelo educador 

percebendo seu pertencimento ao grupo e sua subjetivação.  

Segundo Negrine (1995) percussor desta prática no Brasil, a Psicomotricidade 

Relacional, é organizada em forma de sessões com a duração média de 1 (uma) hora, com 

momentos de rituais estabelecidos como: rito de entrada, sessão propriamente dita, 

sensibilização e rito de saída. Cada um dos rituais tem sua especificidade:  

a) Rito de entrada: são feitas as combinações para favorecer a comunicação entre 

os pariticipantes e o educador. Nesta os participantes aprendem a criar regras de convivência e 

expressá-las verbalmente respeitando seu espaço e o dos colegas. 

b)  Sessão propriamente dita: O professor tem um papel extremamente importante 

que é o de facilitador, sugerindo, desafiando e provocando postura lúdica dos envolvidos e 

sempre estar em situação de escuta para compreender o desenvolvimento das pessoas. Sendo 

facilitador este tem por postura, variar os materiais a serem disponibilizados e disponibilizar 

quantidade adequada à interação de todos os envolvidos na sessão.  

c) Momento de sensibilização e volta à calma: as vivências podem causar aos 

participantes momentos de euforia, agitação, angústia, sofrimento, enfim sentimentos diversos 

e múltiplos, por isso é necessário utilizar alguma técnica que favoreça a volta à calma antes do 

momento final. É um momento em que orienta-se que o participante relaxe, “escute” e sinta 

sua respiração e reflita sobre o que realizou na sessão.   
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d)  Rito de saída: Oportuniza os participantes a comentarem sobre suas criações 

nos jogos e exercícios sendo fundamental o processo de escuta para o princípio da prática 

psicomotriz pedagógica educativa. Geralmente se usa um objeto demarcando a vez de quem 

realizará o relato, facilitando assim a compreensão de quando será a vez de cada pessoa falar 

diminuindo assim a ansiedade das mesmas. 

Essa percepção dos indivíduos sobre sua própria identidade e essa capacidade de 

reflexão e transformação de comportamentos é a base do que se busca com a intervenção 

através da Psicomotricidade Relacional, cuja reflexão sobre comportamentos nocivos seria a 

ideologia de formar sujeitos mais conscientes e atuantes na sociedade em que vivemos. Assim 

identificamos o que Boff (2012) chamou de Ecologia Mental que, segundo ele, talvez seja a 

mais árdua a ser realizada, pois nossas estruturas de pensamento, nosso modo de agir e de ver 

o mundo perpetuam-se por gerações em nosso inconsciente, tornando mais difíceis as 

mudanças. 

Tão importante quanto a ecologia ambiental, social e política é a 

ECOLOGIA MENTAL. Ela se ocupa com a mente e com o que ocorre 

dentro dela. Também considera os valores e as visões de mundo que as 

sociedades projetaram. Muito de nossa agressividade para com o sistema 

Terra, o mau uso dos recursos naturais e o descuido com os resíduos tem sua 

origem nos conceitos e preconceitos incrustados na mente humana e que são 

de difícil desmontagem. Com razão constata a Carta da Unesco: “Porque as 

guerras começam na mente humana é na mente humana que devemos erigir 

os baluartes da paz”. (BOFF, 2012, p.23) 

Frente a tais premissas, avaliar os processos de interação das crianças com o contexto 

no qual estão inseridas e se desenvolvendo em um determinado período de tempo torna-se 

uma grande responsabilidade social enquanto pesquisadora e educadora ambiental, pois o 

sujeito e lugar são constitutivos um do outro, como nos faz refletir Berdolay e Entrikin 

(2014).  

Dessa forma, a Educação Ambiental baseia-se no conceito de Freire (2011) sobre 

práxis, que, segundo o qual a partir da reflexão e ação dos homens sobre um determinado 

referente, percebe-se que todos interagem e se modificam numa relação prática 

transformadora. Pensando no ideário ecomunitarista, Velasco (2008) nos aponta um novo 

questionamento rumando à Educação Ambiental Ecomunitarista, em busca dessa nova ética 

ao responder: “O que devo/devemos fazer?” (VELASCO, 2008, p. 66-67), Assim, assumimos 

o compromisso social nos colocando primeiramente no processo, como agentes empoderados 

do fazer, do processo educativo crítico. Segundo o autor, ao pensar “O que devo fazer?”, faço 

uma autorreflexão do meu papel social, minha liberdade individual de decisão e de escolhas, 

fazendo com que retome a consciência de se fazer parte de qualquer processo.  
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“O que devo fazer?” me coloca numa condição de protagonista do processo e não só 

de vitimização pela sociedade e pelo sistema. Por isso a importância do educador ambiental 

com base nas ideias ecomunitaristas nos espaços formais, ao promover a análise profunda da 

pergunta “O que devo/devemos fazer?”. Assim, ele está assumindo a postura fundamentada na 

pedagogia da libertação e como educador ambiental, possibilitando uma crítica da presente 

crise socioambiental, percebendo-se nessa crise uma ameaça a sua própria espécie humana, 

refletindo sobre a ação transformadora (práxis) rumo a uma sociedade ecomunitarista.  

A partir desta visão holística, desse todo que nos cerca, o referido questionamento, 

deve nos orientar rumo a essa sociedade ecomunitarista para todos os aspectos e setores da 

vida humana. Agir nesse microssistema e permitir o empoderamento desses sujeitos sobre o 

lugar, a criança nessa relação de pertencimento, pode transformar outros microssistemas a 

partir de experiências significativas que vivencia. Dessa forma, a Psicomotricidade Relacional 

é uma estratégia lúdica que permite – através do brincar que é a tônica desta prática – uma 

leitura das situações nocivas ao bem estar comum do relacionar-se, do conviver e do 

compartilhar experiências e assim, refletir sobre elas e pensar juntos no que devemos fazer 

para sanar tais atitudes e comportamentos.   

 

PARA REFLETIR, (RE)PENSAR E (RE)AGIR: 

  

Ao escrever esse ensaio teórico, apostamos nos diálogos que precisam ser construídos 

com as crianças. Sendo assim, o ingresso da criança na escola, e especificamente nesse caso, 

na Educação Infantil deve ser marcado em sua história de vida como esse lugar que promoveu 

uma série de significados e potencializou/oportunizou o pensamento crítico ecomunitarista 

frente à realidade e situações que vivenciou. Portanto, Velasco (2008) nos diz que a prática 

pedagógica deve ser orientada para expandir a liberdade dos indivíduos na tomada de 

decisões, mostrando-lhes a capacidade de empoderamento na construção consensual de 

conceitos, saberes para uma ordem social que se perceba em processo de expansão e na 

manutenção das relações sadias entre os seres e a natureza, partindo sempre da 

problematização crítica de seus fundamentos teóricos.  

Entrando em cena, o educador ambiental numa perspectiva ecomunitarista, que na 

escola tem um papel extremamente importante nessa construção do sujeito, notadamente em 

se tratando de crianças, indivíduos que não podem ser observados apenas pelo seu 

desenvolvimento biológico. As experiências vivenciadas na infância repetem-se com outras 
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matizes, com outras formas na vida adulta, e as formas como esses sujeitos futuramente as 

enfrentarão dependem de como construíram e constituíram-se enquanto crianças.  

Velasco (2008), ao propor uma nova ordem socioambiental embasada na ética 

argumentativa da libertação, elucida o educador ambiental na escola a valorizar a 

individualidade e o potencial de cada aluno. As vivências que acontecem nas sessões de 

Psicomotricidade Relacional têm esse propósito, entre outros. Por meio das relações e do 

brincar lúdico, a criança é levada a pensar as interações e de que forma esses combinados 

sejam harmônicos beneficiando a todos. É um constante olhar para o outro, a busca por um 

olhar solidarizado através do qual nenhum indivíduo deve ser igual ao outro, mas devem se 

tratar com respeito aceitando as diferenças e aprender com elas.  

Toda essa teoria ecomunitarista parece-nos, nos dias de hoje, um tanto utópica. Pela 

ótica do capitalismo, ela não ocupa “lugar algum”. No entanto, para ocupar algum lugar, ela 

precisa da (re)ação humana que seja crítica, problematizadora, argumentativa e libertária. O 

ecomunitarismo é a ideia de libertação humana e preservação-regeneração da natureza não 

humana. É um reconciliar-se do homem consigo mesmo, com os outros e com a natureza ao 

seu redor. Essa postura ética visa à mudança de comportamentos através de um eixo norteador 

que é o ecomunitarismo.  

A Educação Ambiental Ecomunitarista resgata no humano algo, muitas vezes, 

esquecido e abafado pelo sistema atual: a esperança. Especificamente neste ensaio teórico, a 

atuação do educador ambiental na Educação Infantil por meio da Psicomotricidade 

Relacional, pode representar a possibilidade de contribuir para esse novo humano, que é a 

criança, e que está se desenvolvendo, carregado de esperança de um novo ser, expressado na 

ética do cuidado. 

Cuidar do outro (...) implica um esforço ingente de superar a dominação dos 

sexos, desmontar o patriarcalismo e o machismo, por um lado, e o 

matriarcalismo e o feminismo excludente, por outro. Exige inventar relações 

que propiciem a manifestação das diferenças e não mais entendidas como 

desigualdades, mas como riqueza da única e complexa substância humana. 

Essa convergência na diversidade cria espaço para uma experiência mais 

global integrada de nossa própria humanidade, uma maneira mais cuidada de 
ser. (BOFF, 2013, p.164) 

Isso posto, Boff (2013) nos ajuda a pensar e endossa a Educação Ambiental 

Ecomunitarista quando nos propõe a ética do cuidado. Por isso deve-se pensar no cuidado das 

relações, das conexões, das interdependências e dos ambientes que perpassam a vida da 

criança: as experiências nessa fase da vida humana podem trazer mudanças irreversíveis. 

Assim, nossa missão é buscar as mudanças irreversíveis positivas e esperançosas de uma 
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sociedade ecologicamente mais justa, sadia e harmônica em todos os aspectos da vida e suas 

relações.  
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EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DA 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo estabelecer um diálogo em torno do conceito de 

Educação e suas relações com as concepções pedagógicas presentes no campo de saber da Educação 

Ambiental (EA). Apoiado em autores como Michel Foucault, Isabel Carvalho, Mauro Grün, Bruno 

Latour  entre outros o artigo coloca sob análise as formas instituídas de afirmação da EA. Sendo 

assim, ressalta-se a importância de atentarmos para os contornos que o discurso educacional assume 

no momento em que as políticas da Natureza se tornam visíveis e passam a ser praticadas como  

instrumentos de governos, nas escolas, através da atuação em ONGs, como pauta dos movimentos 

ambientalistas. Além de serem indispensáveis para o reconhecimento de empresas que exercem suas 

atividades diretamente relacionadas a riscos ambientais.   Assim, analisando as formas de discurso 

como um dos aspectos presentes na superficie dos acontecimentos que delineiam a exigência da EA  é 

pertinente problematizar o lugar assegurado a esta perspectiva singular no contexto educacional. Para 

isso colocamos em suspenso o que está explicito na liguagem afirmativa  que sustenta a pertinência 

das  ações educativas voltadas para o ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Ambiental. Discurso.   

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO SABER CONTEMPORÂNEO  

 

Nos tempos atuais é possível perceber uma tênue linha divisória onde a forma dos 

discursos e práticas afirmadas nos espaços de luta política e de produção de conhecimentos 

que circunscrevem a Educação Ambiental (EA) se fazem a partir de certezas que comprovam 

a crise ambiental instalada no mundo contemporâneo. Estes fatos se tornam visíveis à medida 

que são fabricados e nos educam a partir das verdades
308

 que produzem para o tempo em que 
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vivemos, classificando e determinando o grau de importância das nossas ações. Considerando 

esses aspectos, os vinte anos que configuraram a última década do século XX e a primeira do 

século XXI apresentaram uma multiplicidade de formas que passaram a constituir 

possibilidades de ser e estar no mundo. Todo um campo de preocupações emergiu produzindo 

novos posicionamentos nas diferentes áreas que compreendem o conhecimento envolvendo 

questões formuladas pela Ciência, pela Filosofia, pelas Artes, pela Economia e pela Política 

em um tempo histórico caracterizados pela rapidez dos acontecimentos, expansão dos 

mercados consumidores, desenvolvimento tecnológico avançado e políticas de controle 

Estatal reivindicando como justificativa para suas ações a produção e reprodução das formas 

de vida no planeta.   

Partindo dessa perspectiva o ambiente passa a ser um componente fundamental no 

pensamento e nas práticas dos mais variados  grupos constituintes da sociedade desde os 

movimentos ambientalistas, passando por governos e empresários com atividades 

direcionados pelo conceito de  sustentabilidade. Assim  aspectos relacionados as concepções 

modernas  de Educação, ou seja, voltadas para a condução das populações, direcionando as 

ações dos sujeitos, implicam desdobramentos demonstrativos das relações de força que 

atravessam os indivíduos  em todos os espaços de convívio social. Há, então, escolhas 

criativas de imagens, comportamentos e falas destacando o que deve ser visto, entendido e 

pensado pelos indivíduos para que se tornem “sujeitos”. Ao descrever as possibilidades de 

Educação Ambiental procurando problematizá-las, alguns autores propõem alternativas às 

abstrações racionalistas que fundamentaram o pensamento  na sociedade ocidental durante os 

séculos XIX e XX constituindo o paradigma da modernidade. Assim, cabe ressaltar uma 

apropriação adequada das posições assumidas no que diz respeito ao caráter pedagógico das 

formas discursivas. Experimentar outro olhar sob o que está sendo dito,  outros tipos de 

leitura, pois a linguagem utilizada para constituir a crise vai além da perspectiva teórica e é 

acrescida de um posicionamento ético. 

Convém, desta maneira, expor os conceitos que  serão trabalhados com o objetivo de 

viabilizar a leitura cuidadosa das possibilidades criadas entre as relações de  saber e poder , 

apresentando um caminho sobre o entendimento possível das verdades que determinam a 

Educação Ambiental. Segundo Isabel Carvalho:  

[...] é importante não esquecer que esse encontro entre o ambiental  e o 

educativo, no caso da  EA, se dá como um movimento proviniente do mundo 

da vida – não puramente biológica, mas da vida refletida, ou seja, do mundo 

                                                                                                                                                                                     
p.53) “não se trata de um combate “em favor” da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel 

econômico-politico que ela desempenha”. [grifos do autor]  
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social. A preocupação ambiental presente na sociedade repercute no campo 
educativo (CARVALHO, 2012, p.151).  

Apresentamos, então, algumas verdades produzidas pela potência das relações de 

força, atreladas à fabricação de saberes.  Essas verdades marcaram a percepção das relações 

entre educação, sociedade e ambiente na modernidade para, em seguida, fundamentar as 

teorizações no campo da EA.  Mediante essa perspectiva passo a cercar, definir condições 

para sustentar a tentativa de  analisar o discurso pedagógico  a partir dos saberes 

desenvolvidos na EA . Esse rede de discursos se dá no interior desses jogos de linguagem, 

conforme afirma Foucault (2003, p.9): “[...]como jogo estratégico, de ação e reação, de 

pergunta e de resposta, de  dominação e de esquiva, como também de luta”.  

           Segundo  Mauro Grün(2012) a modernidade foi marcada pelo impacto do 

discurso do Método de Descartes, pela valorização do pensamento racional e pela abstração 

que caracteriza a existência de um sujeito que se pensa distante, a parte,  capaz de nomear, 

descrever e controlar o mundo natural, o ambiente,  dominando-o para satisfazer seus fins. 

Esse modo de dar forma e compreender as relações com ambiente natural se torna condição 

para a ação educativa que conhecemos como antropocêntrica: uma compreensão que reduz 

toda a vida existente a intenções  humanas, deixando de cogitar quaisquer outras relações 

onde o homem não exerça um papel central. Tal posição pode ser encontrada nas visões que 

podemos classificar  diante do desenvolvimento industrial Inglês, do ideal civilizatório 

ilustrado do século XVIII europeu  e do desenvolvimento da economia capitalista e liberal 

durante o século XIX.  

No século XIX uma nova relação entre sociedade,educação e ambiente  passa a ser 

estabelecida a partir de um olhar idealista romântico que procura fazer a crítica a essa 

sociedade urbana e industrial. Para isso pensadores como Kant  através de “Sobre a 

pedagogia”  e Rousseau através do “Emílio ou  Da educação” serão fundamentais.  Agora será 

preciso civilizar o selvagem, torná-lo  bom, distanciando os seres humanos cada vez mais de 

seus instintos pela sensibilidade fabricada diante de uma natureza domesticada, de um 

ambiente controlado.  Outra  compreensão de educação se forma. Aparece desta maneira um  

viés conservador orientado para ideia  de preservação, marcada pela dicotômia, percebida na 

separação dos espaços que limitam o ambiente entre o social e o natural. Surgiram, assim,  os 

primeiros parques de conservação e reservas naturais nos Estados Unidos. Tais parques 

cercavam grandes aréas não urbanizadas, áreas naturais com o objetivo de controlar o acesso 

humano, condicionando as práticas possíveis nesse locais a regras formalizadas que  deveriam 

educar.  Visualizamos dessa maneira uma concepção reduzida de educação que para Diegues 

(2008) desdobra-se em um mito moderno de uma natureza intocada.  Com isso, os aspectos  
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destacados no texto indicam maneiras de educar e conduzir ações  que envolvem educação 

ambiental , natureza e sociedade  nos discursos  modernos anteriores ao século XX . Está 

perspectiva será tomada  como potente para a fabricação de sujeitos ecológicos 

(CARVALHO, 2005).  Pois, após segunda Guerra Mundial o contexto político ocidental será 

movimentado pelo surgimento de posições políticas, cujas, críticas propõem uma tomada de 

atitude  frente ao desenvolvimento capitalista, insistindo nos riscos da industrialização e na 

mercantilização da Natureza. Principalmente, depois da explosão da bomba atômica no Japão 

em 1945,  dos movimentos de contracultura da década de 1960 e do fortalecimento do 

movimento pacifista denunciando a Guerra do Vietnã e a ameaça constante da eclosão de uma 

guerra nuclear.   

Estendendo-se até o desastre ambiental de Chernobil  em 1986  e relacionado a esses 

acontecimentos as ações do movimento ambientalista apresentam a ecologia como outro 

campo de saber que afirmará o conjunto de verdades fabricadas no horizonte teórico de 

sustentação da EA como campo do conhecimento. Nas práticas discursivas da EA, o saber 

pedagógico e o saber ecológico enquanto formas potentes de educar no mundo 

contemporâneo, direcionados para o ambiente serão uma das condições de possibilidade para 

os deslocamentos, convergências e divergências  afirmadas  nas vertentes Naturalista  e 

Crítica da EA. 

Nesta primeira corrente se desenvolvem dois discursos potentes que exaltam uma 

educação voltada para o ambiente designado como natural. Para os naturalistas, é preciso 

intensificar as interações com o ambiente natural, compreender os aspectos biológicos e 

fisicos da Natureza e problematizar as consequências da ação humana sobre a Natureza. O 

espaço natural é percebido em contraposição ao mundo humano. Algumas ações demonstram 

a relevância prática da concepção  naturalista incorporada aos planejamentos das unidades de 

conservação (UC), nas trilhas ecológicas, ou seja, determinando os passos de grupos 

visitantes homogêneos ou de um público em geral. São destacados aspectos da evolução do 

ecossistema e seu funcionamento, enfatizando as características  da fauna, flora, recursos 

hídricos, etc. Os naturalistas, de acordo com Carvalho (2012, p. 81): “[...] atuam muito como 

explicadores e difusores de verdades incontestes, depositadas na natureza e em um real que, 

em sua objetividade, não deixa margens para interpretações.”.  

 A característica principal desse movimento era despertar novas sensibilidades, 

escolhendo lugares onde é possível ver e sentir a natureza. Há a valorização estética do 

natural atribuindo-lhe requintes próprios de valores  humanos como a bondade e a beleza.  É 

vista, também como fonte de energia pura, onde a vida renasce.  Nas palavras de 
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Guimarães(2008, p.94): “A urbanização acelerada, a expansão agricola e a industrialização 

crescente colocavam em destaque discursos de valorização estética da natureza como uma 

fonte de bondade e beleza”.  

Como resultado prático do desenvolvimento das idéias naturalistas procuram-se criar 

ambientes separados dos seres humanos, isolando-os das teias e relações ecológicas. Para eles 

os impactos ambientais não estão relacionados as práticas economicas e culturais.  De acordo 

com Meyer, para os Naturalistas:  

As calamidades públicas, como as enchentes, muitas vezes são apontadas 

como excessos da Natureza, e o uso e a ocupação desordenada do solo, 

desconsiderados como causas dos problemas das inundações. Na mesma 

linha aparecem as doenças. O livro didático, geralmente enfatiza o agente 

biológico sem abordar aspectos ecológicos, políticos e sociais (MEYER, 
2008, p. 97). 

Conforme as singularidades acima descritas  o ambiente natural é ordenado e 

controlado pelo homem.  Todos os detalhes de acesso a natureza são planejados e dependem 

de ações pedagógicas prévias. Não há competição, nem luta por sobrevivência.  O paraíso é 

reconstruído. O selvagem, o feroz não existem. Há uma interação harmoniosa.  O meio 

ambiente torna-se, assim, o parâmetro de uma vida desejada, idealizada. 

Modificações nesse modo de enxergar a educação são feitas a partir de outros olhares 

estabelecidos pelo ponto de vista da EA crítica.  Contestando o reducionismo contido na visão 

naturalista.  Influenciada pela teoria marxista e pela prática pedagógica a partir da proposta 

Freireana de educação popular a  EA crítica, de acordo com Philippe Pomier Layrargues deve 

ser revolucionária, um elemento fundamental que propõe ações totalmente transformadoras a 

partir da implementação de práticas ambientais ideais, inclusive, se aproximando de outras 

correntes de pensamento no campo da EA, conservacionista e pragmática, com a pretensão de 

convencê-las a se libertar do domínio simbólico e prático da exploração capitalista em que 

estão inseridas. Convencendo-as dos verdadeiros objetivos a serem conquistados. De acordo 

com Layrargues: 

[...]Nesse contexto, seria desejável haver uma intencionalidade da Educação 

Ambiental Crítica em se aproximar e dialogar com as lógicas das 

macrotendências Conservacionista e Pragmática, para auxiliá-las na 

emancipação do domínio simbólico que se encontram submetidas 
(LAYRARGUES, 2012, p. 418). 

Ainda dentro da EA crítica Tozoni-Reis (2004) propõe uma forma urgente de uma EA 

consciente.   Desta forma, autores como os aqui citados e outros tantos, vem contribuindo 

fortemente para situar a EA como campo de saber singula no contexto da Educação 

contemporânea. O desejo aqui é olhar para a EA  como construto da cultura e inserida em 

nossa vida cotidiana. É preciso enxergá-la para além de uma visão romântica ou crítica e sim  



 

613 

 

como um fabricação da sociedade atualizada, fruto de um tempo histórico constituido por 

problemas e determinado por verdades que educam e atualizam subjetividades visíveis nas 

formas de ser sujeito. 

Desta forma as teorizações pós-estruturalistas, pensam a educação moderna sob  outras 

perspectivas  e, como exercício prático, colocam sob suspeita estas grandes explicações 

constituídas. Com isso a singularidade  que relaciona a Educação e a EA é entendida diante da 

fragilidade dos problemas que circuncrevem sua existência como campo de saber. É 

pertinente  recortar, descrever e provocar nossos pensamentos sobre o que está afirmado, 

sustentado no discurso  histórico que pesa sobre o presente.  

 

PROVOCAÇÕES  AO CAMPO TEÓRICO E EDUCACIONAL DA EA 

 

Alguns esforços no sentido de criar novas possibilidades teóricas de olhar essas 

verdades trazidas pelo  debate teórico que delimita as relações entre a Educação e a  EA se 

fazem necessárias  e  assumem um papel importante quando colocam sob análise as formas 

reconhecidas que legitimam esse campo especifico de saber. Para Latour (2004) 

devemos ir além das representações que os humanos fazem.  Como é possível estarmos 

sempre em alerta, nos mobilizando, sem dispersão, para “proteger a natureza”? Eis um 

propósito embalado pelo paradigma moderno produzido pelas tentativas antropocêntricas e 

racionalistas.  Com as provocações pós-estruturalistas, deslocamos a questão do discurso 

sobre o sujeito  acerca da EA  e olhamos para os modos como vimos constituindo aquilo que 

dizemos e narramos sobre a Educação e a EA. De acordo com Nietzsche (2008) a produção 

das verdades acontece num contexto de luta onde o vencedor do combate afirma seu poder 

quando outros compartilham do mesmo propósito e vêem na ideia assumida como verdadeira 

uma estratégia de preservação da vida, visto que, o ser humano é gregário. Aquilo que abala 

as convenções definidas como verdadeiras é logo repelida ou desviada no sentido de serem 

ignoradas, indentificadas com o erro. Assim, para Nietzsche (2008, p.70): “A verdade vem a 

luz como necessidade social: por meio de uma metastase, ela é propriamente aplicada a tudo 

aquilo que dela independe”.  

 

CONSIDERACÕES FINAIS  

 

No caso deste artigo o objetivo foi pensar o discurso de Educação e a constituição do 

campo de saber da EA como resposta diante de uma urgência histórica a partir da verdades 
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afirmadas no tempo atual. Para isso, fez-se um esforço inicial  em abordar as possibilidades e 

implicações teórico-pedagógicas explicitas no grande campo de saber da Educação em 

contato  com as especificidades que caracterizam o fundamentos teóricos na EA. Nesse 

sentido, procuramos provocar o pensamento desafiando-o a entender as estratégias que 

produzem o saber  em EA.  

Nessa correnteza,  convém analisar os discursos que constituem a Educação e  EA 

atravessados por verdades que são históricas, portanto, finitas, determinadas. Suas condições 

de possibilidade aparecerão delineadas pelas emergência da necessidade de promoção da EA 

estabelecida no presente, amplamente divulgada nos diversos campos do saber articulados, 

entre, eles, o político, o econômico, o cultural e o educacional.   Além disso, os fatos que 

comumente articulamos a necessidade de uma Educação Ambiental são fundamentais para 

pensarmos sobre que forma é essa de ser  Sujeito no mundo contemporâneo.  Eles trazem  

uma ordem determinada de problemas selecionados, atrelados a instituições administrativas e 

educacionais  onde a força dominante nas relações de poder, muitas vezes, vence as 

resistências e decide a verdade que deve ser divulgada. Conforme Foucault (2006, p.94): “[...] 

O saber aparece ligado, em profundidade, a toda uma série de efeitos de poder”.   

A partir daí  passamos a considerar o exercício de um pensamento que promova 

fissuras, seja capaz de arranhar o dispositivo da EA( GARRÉ, 2015). Assim, apresentam-se 

elementos decisivos para a produção de saberes próprios a esse campo específico . Enfim, 

considerar  formas  de linguagem que singularizam a EA, a partir de um deslocamento de 

saberes no campo da Educação  mostrando sua produtividade no mundo contemporâneo.   
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EDUCAÇÃO, SUBJETIVIDADE E AUTOCONHECIMENTO: 

CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

                    Samuel Lopes Pinheiro
309

 

          Humberto Calloni
310

 

CAPES 

 

 

RESUMO: O presente trabalho parte de uma reflexão filosófica sobre o conceito de temporalidade 

elaborados em Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty, para chegar no entendimento de 

virtualidade e a consequente presença do aspecto subjetivo na existência humana e compreensão do 

tempo. Aponta sobre a crise de fundamentos ontológicos nas Ciências e na Filosofia e mais adiante 

sobre a possível crise também do Tempo. Com isso chega-se ao conceito de autoética e de cuidado, 

presentes na obra de Edgar Morin (1921-) para o constante questionar-se do ser no mundo, na sua 

finitude e relação com o outro e o ambiente. Reflete-se com a tríade educação, subjetividade e 

autoconhecimento, inserindo a necessidade de se pensar outros aspectos além da racionalidade linear, 

complexificando o feixe de atuação da vida humana através dos aspectos emocionais, cognitivos, 

psicológicos, imaginários e outros. A autoética enquanto valor humano é uma prática de difícil 

realização, mas que se apresenta como um esforço de cuidado de si e do outro, pertinentes ao campo 

da Educação Ambiental que orienta na transposição das barreiras entre sujeito e objeto, teoria e prática 

e/ou humano e natureza.  

Palavras-chave: Subjetividade. Autoconhecimento. Autoética. 

 

 

INTRODUÇÃO 

“A consciência de que pensar a vida como projeto 

ainda viável representa pensar a vida no seio da 

vida, com os outros e com a natureza.” 

                    Pedro Goergen 

Se outrora, no tempo em que o tempo parecia paralisado, desdobrava-se em inúmeras 

figuras fenomênicas e ria-se da nossa indecisão e do nosso quefazer, hoje o tempo ri-se da 

nossa indecisão ante a “apatia desenvolta” – o conceito é de Jair Ferreira dos Santos - em 

seguirmos rumos por entre as brechas que se sucedem inesperadamente nos projetos sempre 
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provisórios, melhor, efêmeros, como se estes fossem virtualmente perenes
311

. Mas sobre esse 

tempo que parece ter vida própria e ao mesmo tempo biodegradar-se incessantemente, quando 

considerarmos a inconsistente dúvida vulgar se somos nós que passamos pelo tempo ou se é o 

tempo que por nós passa, parece certo considerar o que M. Heidegger afirmava em seu 

pronunciamento de 1924 que “o tempo é Dasein” e “Dasein é tempo”, (Nunes, 1992). O ser-

aí é, portanto, temporalidade e temporalidade presume o não-mais, o presente e o ainda-não, 

isto é, o passado, o presente e o futuro, conforme se convencionou, onde cada temporalidade 

tem o seu sentido e significados ontológicos próprios, ou seja, é dotada de um sentido de ser, 

cuja atribuição é dada pelo ser-aí, o ser humano que, em sua finitude, descobre-se e abre-se 

para a existência e com esta se confunde. Ser é existir, dirá Heidegger. E o sentido do ser é 

tempo (Safranski, 2005: 188), o tempo e sua interpretação, ou seja: a interpretação do tempo 

como horizonte possível de qualquer compreensão do ser (Ibidem:188).    

“o ser humano em seu curso de vida entre nascimento e morte, a mesma 

mobilidade extática, que inclui tanto mudança quanto permanência, é um 

acontecer histórico” (...) O homem se temporaliza, e o seu acontecer 

histórico é temporalização (Nunes, 1992:133). 

Mas a vida que vivemos tem o seu próprio tempo anunciado e determinado pelos 

complexos processos que incidem diretamente sobre a sua ontologia, sobre o seu ser enquanto 

tempo virtual. Isso quer dizer que o tempo não é antecipação, mas aparição do seu ser na 

consciência, enquanto fenômeno existencial. Talvez seja por isso que Merleau-Ponty não 

registra o tempo como um fluxo que vem do passado, passa pelo pressente e se lança para o 

futuro. Para o autor de Fenomenologia da Percepção, O passado não “é” pois o passado, 

nem o futuro futuro. Ele só existe quando uma subjetividade vem quebrar a plenitude do ser 

em si, delinear uma perspectiva, introduzir nele o não-ser. Merleau-Ponty (1994:424).  

Se “o conceito de ser é indefinível” como nos demonstra Heidegger (1988:29) é 

porque, para o autor de Ser e Tempo, “ser” não pode ser concebido como “ente”. Não se pode 

derivar o ser no sentido de uma definição a partir de conceitos (...). Porém, “A 

impossibilidade de se definir o ser não dispensa a questão de seu sentido, ao contrário, 

justamente por isso a exige” (Ibidem, 29). Por outro lado e paradoxalmente, “O ser é um 

conceito evidente por si mesmo” Compreende-se “sem mais”. Por exemplo: “o céu é azul”, 

“eu sou feliz”, etc.” (Ibidem, 29). “Mas essa compreensão comum”, revela Heidegger, 

“demonstra apenas a incompreensão”. (Ibidem, 29).    
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Contudo, entramos agora em uma nova era. Uma época em que o sentido pelo ser 

empalidece diante da perda dos referenciais que o sustentavam enquanto “fundamento”, em 

que não é tão óbvio que o significante esteja ligado ao significado, que tenha garantia de que 

esteja preenchido sempre (Stein, 1991:50), como era possível perceber nas filosofias realistas 

de Platão, Aristóteles e mesmo ao longo da Idade Média e o próprio cogito cartesiano, onde a 

palavra, onde o enunciado, tinha uma ligação direta com a coisa, o referente. Essa perda de 

identidade entre a “palavra e a coisa”, o sentimento de desreificação do real, anuncia uma 

trágica ruptura do modo de ser do ente que, sitiando o ser e com este se confundindo, desvela-

se em um fundamento sem fundamento.  A essa crise de fundamento ontológico percebida 

tanto nas ciências quanto na filosofia, muitos argumentarão tratar-se de uma inédita época 

hermenêutica, ou seja, a pós-modernidade, na qual tudo parece indicar a perda da garantia da 

correspondência entre o significado e o significante, em que outrora era a “garantia” da 

verdade. A ausência de uma correspondência de fundamento ontológico do ser e o ente, ou 

“daquilo que é e daquilo que aparece”, dá lugar ao “reino da metáfora”, onde “a legibilidade 

do mundo depende da interpretação dos sinais que nos são dados. Passamos a interpretar a 

leitura do mundo através do universo simbólico. Nós não chegamos mais diretamente às 

coisas” (Ibidem:54).  

Repetimos: Tanto a crise nas Ciências quanto a crise na Filosofia deu-se por se 

constatar que o fundamento que as sustentavam não havia fundamento algum. Confundido, o 

ente revelava um ser sem garantia de correspondência entre o sentido e significado. Talvez 

Hegel tenha sido o primeiro filósofo da complexidade, ao incorporar em seu sistema o 

conjunto das ciências humanas, distinguindo, mas não separando, as matemáticas, as ciências 

da natureza e as ciências humanas. M. Heidegger poderia ser considerado igualmente um 

pensador cuja complexidade comparece em sua reflexão, na medida em que “a parte, que é o 

ente, remete ao todo enquanto ela encobre o todo”. Na terminologia fenomenológica, o que é 

velado (encoberto) é o Ser. O que vela é o ente. O que fala é o ente. O que está entre as linhas 

do que se fala é o Ser. (Ibidem:63).  

Ora, se Dasein é tempo e o tempo é Dasein, o ser-aí, o ser humano, só tem a si mesmo 

como cuidado. Como ética. Melhor: como autoética. Como autoética, o ser-aí, liberto e, 

contudo, cativo de responsabilidades, possui e é possuído pelo tempo. Possui o tempo ao seu 

dispor, mas este dispor é determinado pelo tempo que o possui enquanto virtualidade, no 

sentido esboçado por Meillassoux. Neste aspecto, o tempo revela-se tanto kronos quanto 

kairós, isto é, acontecimento. Importa asseverar que ser possuído pelo tempo não implica a 

existência do tempo em si, mas sim dos processos vitais do ente que traduzem a sua 
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existencialidade enquanto Dasein, dado que “o tempo em si” traduz não um fundamento 

ontológico atemporal, mas exatamente os processos vitais em que o ente se revela existente 

enquanto physis. Daí que a noção de existencialidade não pode ser conjugada de maneira 

separada da noção de vida, de ser e de existir a um mesmo tempo. Ao constructo Dasein é 

necessário acrescentar vida e temporalidade existencial enquanto processos da physis e da 

bio-logia como anúncios determinantes do tempo e da existência fática, ainda que o conceito 

de Dasein assim o previna, embora claudicante em relação à noção de necessidade. De 

qualquer maneira, a autoética, cujo conceito deve-se ao filósofo Edgar Morin (1921 - ), 

compreende uma ética para si e para o outro, seja este humano ou não humano. A autoética é a 

um tempo uma reflexão atualizada, diária, do cuidado para consigo próprio que se testemunha 

na relação intersubjetiva e transcendental em relação ao outro. Em suma, só há autoética do 

ser-aí se a autoética se realiza na posse do tempo que possui o ente que se temporaliza 

consciente da finitude de sua existência, isto é, um ser para a morte que, para o humano, faz 

dessa morte sua transcendência através do ritual fundador da unidade que o acolhe em sua 

diversidade de ser.  

  

EDUCAÇÃO, SUBJETIVIDADE E AUTOCONHECIMENTO 

 

A crise dos fundamentos da Razão, seja nas ciências seja na Filosofia, determinou a 

crise da legitimidade das metanarrativas, dentre as quais as narrativas da salvação humana por 

intermédio das religiões e sociologias da redenção humana, dando vez e voz às concepções de 

mundo de diferentes matizes teleológicos, ideológicos, científicos e filosóficos. Um campo 

fértil para a noção de pós-modernidade, cujo conceito ainda deveríamos refletir com 

determinada cautela.  

 É certo que não vivemos mais em um mundo desenhado pela noção de modernidade 

no sentido que a mesma foi historicamente convencionada existir a partir do século XV ao 

século XVIII. Seria imprudente nos balizarmos por referências convencionais de maneira 

cômoda quando tratamos de postular a emergência da noção de modernidade sob a égide dos 

processos socioculturais ocorridos notadamente na Europa Ocidental dos séculos XVII e 

XVIII. De qualquer forma, sabe-se que o século XVII apresenta-se como a ante-sala do século 

vindouro, e suas produções científicas e filosóficas são de enorme repercussão para a 

emergência do século XVIII como sendo o século consagrado a profundas transformações no 

modo de ser e estar no mundo do ser humano, na medida em que a Razão terá um papel 
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determinante na secularização de suas realizações científicas e filosóficas consubstanciadas 

no que ficou conhecido como sendo o Iluminismo.  

A noção de ser como abertura para a existência revela a sua origem enquanto 

temporalidade geradora, regeneradora e degeneradora. Com a noção de vida a existência 

passa a ser suporte dependente da autonomia da vida. Vida e existência, ainda que distintos 

entre si são complementares e concorrentes com o tempo enquanto acontecimento. Aqui, vida 

e morte mantém sua unidualidade através das forças de atração e rejeição, de associação e de 

dissociação, gênese e destruição.  

Esse processo a um tempo físico, químico, biológico que o tempo kronos alude como 

horizonte do ser e de sua disposição à existência, encerra no humano ações ecodependentes do 

meio ambiente promotoras da atividade organizativa de seu cérebro-espírito que, por sua vez, 

é produto e produtor da linguagem, da cultura, da sociedade, do pensamento e das emoções.  

Desde as investigações de Sigmund Freud (1996) sobre a psique humana, passamos a 

compreender de forma mais clara que uma racionalidade linear e objetiva dos fenômenos 

externos do e no mundo, não representa a integralidade do que venha a ser o mecanismo 

cognitivo do humano. Pois a razão (com “r” minúsculo mesmo) é falha, os sentidos são falhos 

e ademais há o substrato do inconsciente do qual não temos pleno conhecimento ou pleno 

controle sobre os seus conteúdos, atividades e mecanismos de atuação. Somos por assim 

dizer, inconscientes de nossos próprios conteúdos psicológicos, segundo o modelo freudiano.  

Acerca disto está o conhecimento advindo da Filosofia Vedanta
312

, que coloca sobre a 

superimposição da mente, assim chamado de adhyaroopa. Isto é, quando os sentidos 

enganam, e a partir de uma visão parcial, tomamos os fenômenos como uma “resposta 

fechada” de interpretação da realidade, sem considerar outros pontos de vista e outras 

interpretações. 

Os conhecimentos indianos filosóficos e práticos de outrora, já se debruçavam sobre 

as camadas do padrão mental do ser humano, atribuindo distintos nomes para cada parte e 

preocupando-se em entender sobre seus mecanismos de atuação através de gostos e desgostos; 

apegos e aversões e outras características. Mas, principalmente, questionando sobre a 

centralidade do ego na vida subjetiva.  Ou seja, um fechamento lógico e linear da 

interpretação do mundo da vida, apontando o autoconhecimento como também um 

conhecimento do mundo. 

Temos pois, mundos internos, camadas da mente que não são tão externalizadas e 

conhecidas, nem mesmo por nós próprios. Estão dentre estas capacidades, o imaginário, o 
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simbólico, arquétipos, sonhos e interpretações. E o fato é que não sabemos lidar ainda com 

nossas próprias faculdades mentais, emocionais e cognitivas. Como Humberto Mariotti 

coloca, “é preciso que aprendamos a ver o mundo de outra maneira, o que inclui aprender a 

lidar com o imaginário” (MARIOTII, 2000: 233). Não como uma fuga da realidade em um 

fechamento insular de exclusão e ou solidão, mas para o mergulho nas relações com a vida, 

com o outro, com o ambiente. O que também inclui percorrer o entendimento sobre a relação 

com o próprio tempo, que não é concreto, palpável, mas que encontra reflexos no fisiológico, 

no ambiente, na maneira de perceber e entender o mundo. Como a própria finitude apontada 

de uma vida, que experimenta em seu ciclo, a morte. 

O estudo da subjetividade humana nos soa estranho, porque partimos de um ponto de 

vista que enxerga unidirecionalmente, ou seja, de maneira única e/ou linear.  Mas a 

complexidade insere, ou ao menos tenta inspirar a inserção de outras dimensões, seja a do 

afetivo, do imaginário, do poético e/ou espiritual. Então a subjetividade é emergência e passa 

por ela o autoconhecimento. Complexificando o feixe do campo de visão de unicamente ser 

um observador, para também o de ser o observado, assim ser observador e observado 

simultaneamente.  Se o ser-aí é tempo, e tempo é o ser-ai estamos diante da possibilidade da 

criação de outros tempos a partir de relações do conhecimento de si, que é o conhecimento da 

tríade aqui elencada de subjetividade-educação-autoconhecimento.   

 

SOBRE A PRATICABILIDADE DA AUTOÉTICA 

 

A praticabilidade disto está em entender o autoconhecimento como necessidade 

ambiental, para a qualidade de relações de tempo com o tempo e de tempo com a vida. 

Conhecer-se a si mesmo é estimular outra relação com o ambiente, com o outro e o mundo. 

Um movimento contínuo de ação e reflexão, ser e não-ser. E do ainda-será, no sentido 

utópico de construção do ser pressupondo “a instabilidade, a diversidade e incerteza” que o 

cenário complexo da vida apresenta (MARIOTTI, 2000:245).    

A nossa cultura parece que “tudo faz para que as pessoas não pensem com suas 

próprias cabeças” (ibidem:248). É o próprio Humberto Mariotti que nos lembrar sobre a 

grande dificuldade deste pensar complexo, porque estamos arraigados a muitos padrões 

reducionistas de entendimento da vida. Mas não é pelo fato de sua dificuldade que devemos 

abandonar esta tentativa; ao contrário, deve-se um esforço neste projeto de vir-a-ser 

complexo.  



 

622 

 

Edgar Morin (1921-) convida-nos a pensar sobre o aprender e ensinar a condição 

humana e sobre o aprender a viver, lutando contra nossos próprios preconceitos, arrogâncias, 

desconfianças, condicionamento de competitividade e de centralidades de visão, rumando 

para relações de solidariedade e diversidade. Isto é autoética sendo observada na práxis 

enquanto ação-reflexão.   

Para Edgar de Assis Carvalho (2000): “tal ética deve ser como uma polifonia de 

valores e culturas constantemente retroalimentada pela dialogia entre ciência e tradição, entre 

imaginário e real, entre subjetividade e objetividade, entre Oriente e Ocidente”. E isso 

abastece “a boa utopia de um mundo menos antropocêntrico e mais ecocêntrico”.  

Desde Jung, portanto, percebe-se que a consciência deveria voltar-se para o 

homem, em sua realidade mais interna e subjetiva para, a partir daí, 

identificar as fontes do mal que atingem, indistintamente a todos nós. O 

homem ocidental construiu um mundo tão autocentrado em si próprio que 

não consegue objetivar-se verdadeiramente como um sapiens-demens, 

simultaneamente sábio e louco (CARVALHO, 2000: 23) 

 A educação Ambiental em seu esforço por aprender e ensinar sobre a vida, com 

as vidas humanas e não humanas, percebe a potência que o autoconhecimento a partir do 

pontapé inicial da auto-observação tem para a construção da complexidade. No enfrentamento 

de nossas acomodações epistemológicas, dinamizando os ocultamentos da psique em favor da 

alteridade de se pensar com o outro, ouvindo-o, refletindo e transformando-se nesta prática.  

 Ainda segundo Mariotti, Edgar Morin adverte que ninguém pode escapar de 

modo total e definitivo da histeria egocêntrica, mas cada um pode conscientizar desta 

existência em si e a partir daí questioná-la. Assim o pensamento complexo facilita a auto-

observação, que facilita o autoconhecimento, que facilita o pensamento complexo 

(MARIOTTI, 2000: 256).  

 Mas que tempo há para a praticabilidade deste sentido autoético? Se na era da 

comunicação e tecnologia seguimos como acumuladores estéreis de informação. Sem tempo 

para a organização do conhecimento, para a maturação de ideias, para autoconhecer-se e por 

assim dizer cultivar uma “cabeça bem-feita” (MORIN, 1999: 26). Para Morin, trata-se de 

articular o conhecimento na inseparabilidade com o ambiente, contextualizando e 

globalizando os saberes.  

 Voltamos ao questionamento do tempo, com o auxílio da reflexão de Merleau-

Ponty ao dizer que “o tempo supõe uma visão do tempo” (MERLEAU-PONTY, 1994:  551). 

Considerado pelo autor que o tempo não é um processo real ou uma sucessão efetiva (fluxo) 

que se limita ao registro, mas nasce da relação do sujeito com as coisas. Assim o entendemos 

como sendo uno e dual simultaneamente, expressando-se como kronos e kairós.  
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 Em a obra A máquina do tempo, Ricardo Timm de Souza, discorre sobre a descoberta 

da temporalidade.  Segundo o autor, há um desvanecer da certeza do “Tempo Absoluto” no 

limiar da crise de sentido da modernidade (SOUZA, 1999:140). Pois talvez esta crise de 

sentido seja também uma crise do Tempo enquanto referência de uma lógica racional 

(ibidem). Aponta que a afirmação agostiniana sobre a indizibilidade do tempo está atual, 

porque de fato não o apreendemos de forma circunscrita, ademais com a virtualidade dos 

sujeitos e dos tempos intensificada neste período. 

Talvez a virtualidade do conhecimento, dos seres e da subjetividade contemporânea 

não se contraponha a interpretação do sentido de real, mas complexifica-a. Multiplicando as 

chances de entendimento das subjetividades e da dialógica aí implícita. 

O Ser não é: será. Promete-se em sua antecipação utópica; dá-se antes de se 

dar, deve-se realizar no vácuo que se cria entre sua realização fática a um 

tempo esperançosa e frustrada e sua “ainda-não” realização utópica, plena de 

sentido. O sentido do ser é a esperança pelo novo, é apenas ali que o ser 

poderá vir a encontrar o seu sentido, mas um sentido que pressupõe a entrega 

do ainda-não (SOUZA, 1998:147).  

A noção de tempo enquanto “ainda-não” cria espaço para a abertura do ser na 

temporalidade para o cultivo de entendimento de si, com intuito do trabalho ao 

autoconhecimento e à subjetividade. A educação que se quer humana, abre a possibilidade 

para a educação de uma autoética, onde observador é o observado, onde sujeito também faz-

se objeto.  

 

E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO QUESTIONAMENTO SOBRE A 

SUBJETIVIDADE? 

 

A dimensão da subjetividade é aflorada e discutida no campo da Educação Ambiental. 

Seja sobre a construção da subjetividade individual, seja a social, ambiental, histórica e/ou 

outras. Para a autora Isabel Carvalho (2012: 106), a Educação Ambiental traz uma prática 

educativa reflexiva, abrindo aos sujeitos um campo de novas possibilidades de compreensão e 

autocompreensão da problemática ambiental.  

A mesma autora, em outro texto, coloca que a palavra subjetividade é polissêmica. No 

senso comum a palavra “subjetivo” carrega um sentido de impreciso, vago, e por isso até 

negativo. Fazendo uma oposição ao que seria objetivo, como algo possível de nomear, 

portador de sentido, e por isso, positivo (CARVALHO, 2013: 301).  

Tanto a autora citada, quanto este texto aqui expresso, buscam fugir desta mera 

oposição entre aquele que é objetivo e subjetivo. Inserindo a este esforço do estudo da 
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subjetividade, não apenas uma contemplação romantizada do que venha a ser o subjetivo e/ou 

o autoconhecimento, como já anteriormente referidos. Mas um esforço genuíno por transpor 

as barreiras entre sujeito e objeto, entre prática e teoria, entre sociedade e natureza. Assim que 

concordamos com Bondía (2002: 21) ao afirmar que a experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca”
313

  

O estudo da subjetividade em Educação ambiental passa por diagnosticar a 

complexidade dos sistemas em interação, entendendo-se como sujeitos partícipes do processo. 

Passa pela reflexão crítica de fatores macrossociais, políticos, históricos, de um “tempo curto 

e de um tempo de longa duração” (CARVALHO, 2012), assim como a situação sobre o tempo 

atual e os seus enfrentamentos socioambientais. 

Neste sentido, Alfredo Pena-Veja auxilia-nos a pensar que um dos desafios pertinentes 

para a busca de novos fundamentos, seja o de integrar as relações de temporalidade humana, 

temporalidade da biosfera e temporalidade ética. Não como elementos separadas, onde um 

vem após o outro, mas suas relações e co-evolução temporal (PENA-VEGA, 2010:97).    

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“(...) 

O universo não é uma ideia minha. 

A minha ideia de universo é que é uma ideia minha. 

A noite não anoitece por meus olhos, 

A minha ideia de noite é que anoitece por meus olhos. 

Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 

E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso”.
314

 

 

Fernando Pessoa 

 

Sabendo que as considerações finais são apenas provisórias, reflexões de um 

determinado tempo de subjetividades em diálogo e em aprendizado. Utilizamos aqui um 

trecho final de poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, que fala sobre a 

dupla natureza das ideias.  
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 Do nosso ponto de vista, esta significativa passagem ilustra adequadamente a relação entre 

objetividade/subjetividade que procuramos sinalizar. Para tanto, tomamos a liberdade de nos inspirar numa 

citação de Bondía constante na Tese de André Martins Alvarenga “A construção do currículo...dos professores”, 

p.13, 2016.  Para o leitor interessado, faremos constar nas Referências a obra do autor citado. 
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  Este poema de Fernando Pessoa foi retirado do livro As paixões do Ego de Humberto Mariotti, já 

anteriormente referenciado.  
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A partir da leitura deste poema, podemos rememorar sobre alguns dos tópicos que por 

este texto se fizeram presentes, como a virtualidade, a subjetividade e o tempo. Fazendo-nos 

lembrar sobre a apreensão do sentido e do significado das coisas. Porque para o poeta, as 

coisas não têm significação, mas existência. “As coisas são o único sentido oculto das coisas”. 

O estudo da subjetividade em Educação Ambiental, não se restringiria assim apenas ao 

senso comum de impressões internas dos indivíduos, mas por um esforço apurado por auto-

observação que corrobora em autoconhecimento e autoética que, por sua vez, traduz-se em 

uma abertura pelo entendimento do ser no tempo e pela complexidade da vida.  
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RESUMO: O presente estudo apresenta como temática os saberes costeiros dos pescadores 

artesanais da Lagoa Mirim (RS) para além de uma atividade profissional, mas como 

constituintes de um modo de vida. Enfocamos nosso olhar nos saberes construídos a partir dos 

atravessamentos vividos pelos pescadores e pescadoras e que constituem o território, na mesma 

medida em que este os constitui em uma relação que se retroalimenta. Acreditamos que a 

relação entre os pescadores e o território nos oferece a possibilidade de reflexão sobre modos de 

se fazer e pensar a Educação Ambiental. Destacamos que, a relação estabelecida pelos grupos e 

o território manifestam as condições históricas e socioambientais que os circunscrevem, nos 

permitindo pensar a partir de uma realidade concreta, ao invés de partir de condições arbitrárias 

e sujeitos idealizados. Por fim, entendemos que a valorização e o respeito pelas subjetividades 

que constituem os grupos, nos permitem reconhecer que, ao se constituir e se modificar 

cotidianamente, o território expressa uma identidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Lagoa Mirim. Território.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho apresentamos os saberes costeiros que caracterizam o modo de 

vida dos pescadores artesanais na Lagoa Mirim, Rio Grande do Sul (RS), apontando as 

relações que estes pescadores estabelecem com o ambiente que ocupam, tanto no espaço 

terrestre, quanto no espaço aquático. Partimos do princípio que a atividade da pesca 

artesanal, mais do que uma profissão, caracteriza um modo de vida que vai além do 

trabalho enquanto atividade  produtiva, pois, neste contexto, tal atividade marca também 

um processo histórico, social e político do que é ser pescador artesanal na Lagoa Mirim.   

Ao tomarmos a atividade pesqueira como modo de vida, temos em mente que os  

saberes costeiros aqui discutidos, vão além de relações estabelecidas com plantas e 

animais conhecidos na região, referem-se aos elementos diversos que participam e 

constituem o cotidiano destes pescadores e das relações que eles estabelecem com o 
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meio e o contexto que envolve a lagoa e seus habitantes. Desta maneira, os saberes 

costeiros são impressos na medida em que esses grupos se relacionam com o território 

que habitam, estabelecendo lógicas de organização territorial próprias e um detalhado 

conhecimento do ambiente e de suas formas de uso. 

Ainda, buscamos estabelecer um diálogo com a Educação Ambiental (EA) que 

considere os saberes locais, aqui neste estudo compreendidos como costeiros. 

Entendemos que ao escutar as vozes locais podemos compreender atravessamentos que 

constituem os territórios das populações que nele habitam e a maneira que o expressam. 

Este deslocamento, no qual nos dispomos a conhecer este Outro, é tarefa indispensável 

na construção de caminhos que visem práticas que reverberem no contexto 

socioambiental que, neste estudo, expressa o modo como compreendemos a EA. 

Na primeira parte deste trabalho apresentamos as possíveis relações entre 

território e educação ambiental, em seguida, mostramos o contexto no qual se 

encontram estes pescadores e pescadoras, a Lagoa Mirim, para finalizar o texto tratando 

o sistema de conhecimento composto e disposto entre eles ao longo do tempo, narrando 

assim as relações por eles estabelecidas com o território e destacando pontos 

importantes que dizem respeito às utopias, epistemologias e perspectivas da EA. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TERRITÓRIO: ENTRELAÇAMENTOS 

POSSÍVEIS 

 

A EA é um campo fortemente marcado por ações que podem ser comparadas a 

um manual de etiquetas, como descreve José Sérgio Leite Lopes (2004). Em 

determinados contextos, a disciplina busca oferecer códigos de comportamento 

individuais e coletivos sobre práticas cotidianas, como o uso da água, por exemplo. 

Desde já, sinalizamos que, nossa perspectiva distancia-se destes modos de pensar que 

colocam nas mãos dos indivíduos a solução de problemáticas ambientais obscurecendo 

as desigualdades que circunscrevem os atores sociais. 

Importa-nos enfatizar que esta visão recém descrita sobre o papel da EA é fruto 

de uma caminhada construída através de eventos ambientais diversos dos quais 

podemos citar o Clube de Roma (1968), a Conferências de Estocolmo (1972), de 

Belgrado (1975) e de Tibilissi (1977), que já sinalizavam para as problemáticas 

relacionadas ao aquecimento global, poluição, dentre outros. A partir do histórico da EA 
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feito por Marcos Reigota (2004) percebemos a necessidade de se debater temáticas 

como a conservação dos recursos naturais e a relação sociedade-natureza. 

A emergência da EA carrega em si influência europeia, circunscrita por diversos 

pesquisadores e membros de grandes corporações, como da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). De forma que a tônica da questão estava (ou está) na educação das 

pessoas, ainda que se reconheça o papel representado pelas grandes empresas/indústrias 

na construção de um cenário catastrófico que se anunciava. Uma resolução importante 

da conferência de Estocolmo referia-se a necessidade de educar o cidadão para a 

solução de problemas ambientais (REIGOTA, 2004, p.15). 

Neste mesmo sentido histórico, Isabel Carvalho (2012, p.39) acrescenta que a 

EA surgiu de uma tradição naturalista, nutrida em grande parte pela “ecologia dos 

biólogos”. Porém, posteriormente, o campo também se incorporou o movimento 

ecológico, dando outro sentido para a “ecologia” e buscando formar uma ponte entre o 

conhecimento científico e as lutas sociais (CARVALHO, 2012, p.45). 

O que buscamos refletir aqui são os diferentes modos de se pensar e fazer EA, 

não para negar as resoluções apresentadas acima, ou desqualificar o histórico 

apresentado. Buscamos seguir ideias que dialoguem com grupos e indivíduos sem a 

preocupação de ensiná-los, mas entendendo suas práticas e saberes como constituintes 

dos seus modos de pensar e manter a vida. Acreditamos que a consideração dos 

diferentes olhares é indispensável para a reflexão e estruturação do diverso campo 

campo ambiental que destaca Carvalho (2001) : 

um espaço estruturante e estruturado, inclui práticas políticas, 

pedagógicas, religiosas e culturais, que se organizam de forma mais 

ou menos instituídas, tanto pelo poder público quanto por organização 

coletiva de grupos. Assim, reúne e forma um corpo de militantes, 

profissionais e especialistas; formula conceitos e adquire visibilidade 

através de eventos, publicações e posições sobre temas ambientais 

(CARVALHO, 2001 p.19). 

Em meio ao referido processo de estruturação da EA e os saberes costeiros aqui 

apresentados, partimos do princípio de que o território estabelece uma relação dinâmica 

e de retroalimentação com os grupos coletivamente organizados que o ocupam, ao 

mesmo tempo em que o território constitui estes grupos, é também constituído por eles. 

Como nos afirma Glória MariaVargas (2014), 

O território é, dessa forma, o resultado de um processo social de 

apropriação e transformação do espaço que, já como território, se 

converte no sustento material das práticas sociais. Esta materialidade é 
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o que proporciona concretude à sociedade. Quando as práticas sociais 

mudam, muda também o território. Isto indica que o território está em 

constante transformação e que a sociedade está num processo 

contínuo de territorialização, isto é, de construção de território 
(VARGAS, 2014, p. 307). 

Importa-nos dizer que a defesa do território que aqui apresentamos não vai ao 

encontro das experiências que marcaram (e marcam) brutalmente a história da 

humanidade, onde não há espaço para o diferente, gerando assim todos os desmazelos 

vividos por negros/as, índios/as e tantos outros grupos, marginalizados por suas etnias, 

orientação sexual, ou qualquer outra expressão que o diferencie do padrão (imposto). 

Ao contrário, buscamos trazer, através da territorialidade e dos saberes costeiros, uma 

contribuição aos fazeres da EA que preze pelas subjetividades. 

Para nós, as subjetividades compreendem a vida em toda sua complexidade e 

diversidade, de modo a superar dicotomias não para negá-las, mas enfatizando 

correlações, intensidades, saberes e práticas que mantêm a vida em seus modos, suas 

lutas e suas consequências. Como sugere Carvalho (2014): 

Parece-nos mais produtivo pensar o fenômeno humano como desde 

sempre localizado no mundo, num ambiente cultural e histórico. 

Assim, quando se torna possível ver o mundo abandonando as 

dicotomias, vislumbra-se o sujeito humano e os fatos sociais como um 

fenômeno simultaneamente social e individual, subjetivo e objetivo, 

psíquico e biológico, cultural e natural. Neste sentido, tomando o 

humano como um ser no mundo, a vida pessoal não pode mais ser 

tomada apenas como um acontecimento particular, mas é, desde 

sempre, constituída pelos elementos culturais e pela historicidade 
(CARVALHO, 2014 p. 302). 

Dito isto, intentamos extrapolar a ideia apresentada por Carvalho (2014) de 

“vida pessoal constituída pelos elementos culturais e pela historicidade” para pensar as 

relações estabelecidas entre os pescadores e as pescadoras da Lagoa Mirim com o 

ambiente que habitam. Afinal de contas, o quê os seus modos de uso, relações e 

significações do território podem nos dizer? Como pensar a EA a partir disso? 

Apresentamos, portanto, a relações entre o território e os saberes costeiros como 

uma possibilidade de se pensar e contribuir com reflexões que são pontos de partida 

e/ou chegada em estudos e ações que envolvam a EA. Com isto, não buscamos encerrar 

por aqui a compreensão sobre o papel da mesma, ao contrário, deixamos suspensas 

nossas reflexões para um constante revisitar de nossas próprias ideias, acreditando nas 

potencialidades do inacabado, que guarda em si, um infinito de possibilidades.  
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LAGOA MIRIM: TERRITÓRIO DE PESCA 

 

A Lagoa Mirim é uma lagoa binacional que está distribuída em, 

aproximadamente, 3.749 km
2
 de área de superfície, tem 185 km de extensão e, em 

média, 20 km de largura. Seus limites nacionais estão entre os municípios de Rio 

Grande, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande e Jaguarão; e os internacionais entre os 

Departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres e Rocha no Uruguai. Os principais 

afluentes da referida lagoa encontram-se a oeste, no Brasil o rio Jaguarão e no Uruguai 

os rios Cebollatí e Taquarí; a leste, uma extensa e estreita faixa longitudinal de terras a 

separa do Oceano Atlântico. Nesta faixa encontram-se o banhado do Taim, ecossistema 

que abriga a Estação Ecológica do Taim, parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(UNESCO); a Lagoa Mangueira; e 220 km de praias arenosas e dunas que têm início na 

barra da Lagoa dos Patos e vão até o Chuí (SEELIGER et al., 2004). 

Para a realização desta pesquisa estivemos com pescadores de três municípios 

brasileiros que têm na Lagoa Mirim seus pontos de pesca, a saber, Arroio Grande, Santa 

Vitória do Palmar e Jaguarão. Entre estes buscamos conversar a partir de um recorte 

temporal, no qual cada pescador entrevistado indicava outros três colegas identificando-

os como pescadores jovens, de meia idade ou mais velhos
317

. Tais indicações nos 

permitiram identificar a dinâmica espaço-temporal pela qual passaram os pescadores, a 

atividade pesqueira e a Lagoa Mirim, conformando um estudo relacionado ao território, 

memória e identidade. 

Os pescadores artesanais de Arroio Grande ocupam um distrito da cidade 

chamado Santa Isabel. Tal distrito encontra-se às margens do Canal São Gonçalo – 

noroeste da Lagoa Mirim – e dista, aproximadamente, 60 km da sede do município. 

Essa disposição exige uma dinâmica pesqueira na qual o pescador vai até a Lagoa 

Mirim para uma melhor realização da atividade. Os pescadores de Santa Vitória do 

Palmar estão a leste da Lagoa, na localidade do Porto, um (re)conhecido bairro de 

pescadores. Podemos dizes que estes trabalhadores estão “em frente a Lagoa”, pois tal 

localidade encontra-se às margens desta, e têm à sua frente a linha imaginária separa o 

território brasileiro do território uruguaio.  

                                                           
317  O universo amostral da pesquisa baseou-se no snowball sampling ou método bola-de-neve, no 

qual cada pescador entrevistado indicou três colegas de profissão e localidade, classificando-os em 

pescadores longo, médio e curto tempo na atividade para que pudéssemos analisar a dinâmica do 

conhecimento no local. 
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Já o município de Jaguarão está a oeste da lagoa, limita-se ao norte com Arroio 

Grande e Herval e ao sul com o município uruguaio de Rio Branco, separados destes 

últimos pelo Rio Jaguarão e ligados pela ponte Internacional Barão de Mauá. Os 

pescadores artesanais ali residentes não ocupam um bairro específico de pescadores, 

mas têm como referência as margens do rio Jaguarão - local onde se encontram suas 

embarcações, a firma de compra do pescado e pontos de saída para o trabalho. Tal 

disposição, assim como os pescadores de Santa Isabel, custa a estes pescadores tempo e 

disponibilidade para viajarem até a Lagoa Mirim e montarem seus acampamentos. E, 

assim como em Santa Vitória, o Rio Jaguarão separa o território em Brasil e Uruguai, 

pois é ele a linha divisória entre as cidades brasileira de Jaguarão e a cidade uruguaia de 

Rio Branco, departamento de Cerro Largo. 

A região da Lagoa Mirim, para além da pesca, comporta outras atividades como 

o plantio de arroz e a criação de gado, atividades que interferem diretamente no seu 

ambiente biofísico; seja no atual uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos sem 

regulamentação ou fiscalização ambiental, o que acarreta poluição dos banhados e da 

Lagoa (CHOMENKO, 1999; GUADAGNIN, 1999); seja na antiga construção da 

Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo que, considerada uma fragmentação de habitat 

(BURNS et al., 2006), impediu a entrada de peixes de água salobra – beneficiando a 

produção de arroz na região – que vinham da Lagoa dos Patos e diminuiu a variedade 

do estoque de pescado da Mirim.  

Todos estes pescadores têm como local privilegiado de pesca a Lagoa Mirim e 

devido às distâncias entre uma comunidade e outra optamos por passar duas semanas 

em cada uma destas localidades, convivendo, entrevistando, participando das 

festividades, das atividades diárias e conversando com pescadores, pescadoras, crianças, 

técnicos da Emater, servidores das prefeituras locais, dentre outros. Privilegiamos o 

método etnográfico na busca de evidenciar saberes e práticas elaboradas em um 

contexto sociocultural e ecológico, no intuito de construir uma etnografia que desse 

conta da interação dos sistemas biofísico e social entre um grupo e seu meio, permitindo 

um “diálogo intercientífico”, ou seja, uma relação entre diferentes sistemas de 

adaptação (LTTLE, 2002a). 

Como já destacado anteriormente, nossa proposta aqui é observar saberes 

costeiros apresentados pelos pescadores artesanais da Lagoa Mirim e seus arredores, no 

contexto de uma abordagem territorial e ambiental, pois partimos do princípio que o 

detalhado conhecimento do ambiente, bem como as formas de usos dos bens naturais ali 
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dispostos constituem a territorialidade de um grupo social. Para pensar essa 

territorialidade seguimos Paul Little (2002b, p.3), que a entende como “esforço coletivo 

de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela de seu 

ambiente biofísico convertendo-a assim em seu território”. Nesse sentido, o território é 

composto por uma série de relações, entendidas por Little (2002b) como cosmografia, 

ou seja, o conjunto de saberes ambientais, ideologias e identidades coletivamente 

criados e historicamente situados por determinado grupo ao estabelecer e manter seu 

território. 

É neste sentido que apresentamos aqui os saberes costeiros como parte da 

territorialidade que constitui o modo de ser e de viver pescador na Lagoa Mirim, 

habitantes que muito além de pescar, conhecem, utilizam, se relacionam e cuidam dos 

ecossistemas e dos seres vivos que circundam os espaços que ocupam, transitam e 

estabelecem conexões. 

 

SABERES E TERRITÓRIO: ENTRE PESCADORES, PEIXES E PLANTAS NA 

LAGOA MIRIM 

 

Por mais que sejam identificados como pescadores artesanais, as famílias, 

grupos e pessoas que habitam localidades e bairros próximos à Lagoa Mirim, convivem 

e estabelecem relações com uma diversidade de espécies de fauna e flora de ambientes 

terrestres, úmidos e aquáticos, ou seja, campos, restingas, banhados, arroios e a própria 

lagoa. Ambientes que nos foram apresentados – para além de entrevistas e conversas – 

através de uma cartografia da Lagoa Mirim, desenhada por seus habitantes. Nesta 

cartografia foram apontadas localidades da região, locais de pesca, animais e plantas por 

eles conhecidos.  

O conjunto de saberes costeiros aqui apresentados marcam um encontro 

(ANJOS, 2004) entre o sistema tradicional de conhecimentos envolvidos na região e as 

dinâmicas de transformação que atravessaram o ambiente num determinado período, 

marcando movimentos, continuidades e renovações nos saberes locais. Os bens naturais 

da fauna e flora aqui destacados conectam-se a atividades relacionadas à cura, a 

ocupações diárias e aos ambientes percorridos, apontando uma relação de identidade e 

memória vinculadas ao tempo e ao espaço (ANJOS, 2004). 
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“Eu vendo e consumo, eu vivo do peixe
318

” nos afirmou Luiz, um pescador do 

Porto, ao evidenciar o destino do seu pescado. E “viver do peixe” na Lagoa Mirim 

implica uma série de relações que se estendem entre a comercialização do pescado e os 

vínculos cotidianos que se fazem e se refazem entre o pescado, o pescador e os demais 

habitantes da lagoa. Atualmente, os peixes mais pescados na Lagoa Mirim são a traíra, o 

jundiá e o pintado, pois têm mais “saída”, ou seja, maior procura ou maior valor 

comercial. Enquanto a traíra é reconhecidamente o cheque ouro da Mirim, sendo o 

peixe de maior valor comercial, o jundiá é um pescado com menor valor, mas 

amplamente comercializado com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

que o distribui em programas sociais como o Fome Zero. 

Para os pescadores é sabido que a Lagoa Mirim se transforma ao longo do 

tempo, da mesma forma que muitos animais e plantas diminuíram, outros apareceram. 

Essa dinâmica ambiental, de acordo com eles, obedece uma série de fatores, tais como o 

uso indiscriminado de agrotóxicos, a construção de canais de irrigação às margens da 

lagoa pelos produtores de arroz, a construção da barragem e a legislação ambiental que 

protege e propicia o aumento da quantidade de alguns animais, como é o caso da 

capivara
319

. 

Sendo assim, traíra, jundiá e pintado nem sempre foram os pescados mais 

comercializados na Lagoa Mirim. De acordo com os pescadores locais, antes da 

Barragem Eclusa
320

, pescava-se bagre, tainha e corvina, que desciam da Lagoa dos 

Patos pelo Canal São Gonçalo junto com a água salobra, porém com o obstáculo tais 

espécies deixaram de aparecer, aumentando os esforços de pesca nas espécies que se 

criam na Lagoa, ou seja, têm ali todo seu ciclo de vida. Contudo, o fato destes peixes 

não estarem mais ali fisicamente não os desvincula do espaço ou da memória destes 

pescadores. 

Além de recorrentes lembranças das épocas do peixe
321

, das diferentes formas de 

pescá-los
322

 e das vantajosas safras de bagre, por exemplo, as espécies de peixes que 

                                                           
318  As frases em itálico marcam frases ditas pelos habitantes da Lagoa Mirim. 
319  De acordo com os moradores da região, a capivara se reproduz rapidamente e hoje se tem uma 

grande quantidade deste animal na região, de maneira que não seria necessária uma legislação ambiental 

focada na proteção desta espécie. 
320  Barragem que se encontra no município de Pelotas, RS, no Canal São Gonçalo, a norte da Lagoa 

Mirim e impediu a entrada de água salobra na lagoa . 
321  Épocas de peixe referem-se ao período do ano em que os peixes aparecem, ou seja, o tempo de 

maior disponibilidade da espécie para a pesca. Tais épocas eram evidentes com a entrada da água salobra, 

quando apareciam tainha, bagre e corvina. 
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outrora frequentavam a Lagoa Mirim estabelecem correlações de intensidades
323

 entre 

suas propriedades curativas e as inflamações que atravessam os corpos daqueles que 

habitam a região da lagoa. A Corvina, por exemplo, nos explicou Sr Antônio – um dos 

pescadores mais experientes de Santa Vitória do Palmar –, carrega em sua cabeça pedras 

que curam bronquite, inflamações de garganta e de ouvido quando embrulhadas num 

patuá – um amuleto de tecido – e carregadas junto ao corpo. Nesse sentido, parte do 

corpo daquele que vive na água, acalma as irritações daquele que vive na terra, 

estabelecendo uma correlação entre o corpo da água e o corpo da terra. 

Da mesma maneira, correlações são estabelecidas entre os peixes que passam 

todo seu ciclo de vida na Lagoa Mirim. O Jundiá, um peixe de pel, ou seja, de couro, 

sem escamas, com bigode e esporão, reconhecidamente resbaloso, liso, pois escorrega 

de nossas mãos, de acordo com Rosa, pescadora de Jaguarão, é um dos peixes mais 

fortes, mais gordos, com mais gordura retida na carne. E é justamente essa gordura que 

ao ser curtida em álcool transforma-se numa fomentação utilizada para massagear dores 

lombares, cortes e machucados, pois é cicatrizante. A superfície lisa, gorda e forte do 

corpo do jundiá ao ser potencializada em álcool elimina dores e fecha feridas quando 

pressionada sobre a superfície do corpo humano, estabelecendo conexões entre a derme 

do corpo animal e a derme do corpo humano. 

Novas variedade de peixes foram incorporadas ao cotidiano, aos sistemas de 

classificação e às correlações de intensidades estabelecidas pelos habitantes da Mirim. 

Uma destas “novas” espécies é o penharol, um peixe de coloração pardo-amarelada com 

manchas – e devido a essa coloração associado ao nome do time de futebol uruguaio de 

cor preta e amarela. Sabe que não tinha isso aí, faz pouco tempo, dizem que foi um 

açude, uma barragem que arrebentou por aí e ele entrou pra dentro da lagoa, nos 

afirmou Jorge. O penharol não tem uma carne muito apreciada, é uma carne mole 

demais, porém o peixe é utilizado como afrodisíaco, sendo a receita alimentar-se dele. 

Neste caso, a correlação conforma-se entre as possibilidades do que é recente, a falta de 

vigor e a excitação; o frouxo e recente corpo do penharol naquele espaço, traz novo 

vigor ao já “conhecido” corpo humano. 

Dentre outras relações estabelecidas através dos pescados, podemos destacar as 

relações de reciprocidade, relações de comprometimento, engajamento individual e 

                                                                                                                                                                          
322  Atualmente só é permitida pesca de rede ou espinhel na Lagoa Mirim, porém, antigamente se 

fazia pesca de cerco e se utilizava a rede tresmalho, na qual três redes juntas permitiam maior captura de 

pescado. 
323   Reflexão a partir de Anjos (2004). 
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coletivo na construção de vínculos, alteridades e identidades entre grupos (MAUSS, 

2013). Além do trabalho conjunto entre familiares, vizinhos e amigos, visto que o 

trabalho de pescar vai além da captura do peixe – é preciso preparar o material, viajar 

até o local de pesca, jogar a rede, tirar o peixe da rede, limpar o peixe –; o pescado 

circula entre os moradores da lagoa, sem estabelecer relações de comércio entre 

vizinhos, fica até chato se um vizinho me pede um peixe e eu resolver vender para ele, 

afirmou-me Carlos. As Festas do Peixe e as feiras também são espaços de trabalho 

conjunto, bem como os espaços compartilhados nos acampamentos de pesca, quando a 

pescaria dura mais do que um dia
324

. Neste sentido, a circulação de pescado entre estes 

moradores estabelece práticas de sociabilidade criando um vínculo social que se 

estabelece entre a vida e o trabalho cotidiano, mas também entre as atividades 

esporádicas. 

Ainda, as relações destes moradores expandem-se entre os espaços e as 

paisagens que percorrem e habitam. Pescar implica ir atrás do peixe, procurando 

descobrir onde ele está, e ir atrás do peixe implica recorrer toda a lagoa em diversas 

direções, principalmente para os pescadores de Santa Isabel, que se encontram no Canal 

São Gonçalo e para os pescadores de Jaguarão, alocados no Rio Jaguarão, pois quanto 

mais longe se vai atrás do pescado, maior a necessidade de montar acampamentos em 

localidades próximas aos pesqueiros. Tais acampamentos aprofundam os laços com o 

território, que transbordam da lagoa para ambientes úmidos e terrestres. 

Cocão e Douradinha são plantas com propriedades curativas que ocorrem em 

localidades específicas da Lagoa Mirim, respectivamente Canal Novo/Chaga e Araçás, 

ambos em Santa Isabel. Do Cocão é extraído fármaco para tratamento dos rins, com 

atividade anti-inflamatória; e da Douradinha extrai-se um medicamento diurético que 

combate a infecção de urina. A localidade Araçás é mais próxima da comunidade de 

maneira que pudemos visitá-la e conhecer de perto a Douradinha com Arnaldo, um 

pescador que nos acompanhou até o local. Já o Cocão nos foi trazido depois de tecida 

uma rede de comunicação entre aqueles que sabiam que queríamos conhecer a planta e 

aqueles que estavam próximos da localidade de sua ocorrência.  

O fato é que Cocão e Douradinha estão “escritas na paisagem” dessas 

localidades, e esta paisagem se organiza na memória de quem vive este espaço, 

                                                           
324  Como já destacado neste texto, pescadores que estão longe da Lagoa Mirim, ou escolhem pontos 

de pesca longe de suas casas, precisam acampar nos arredores da Lagoa Mirim. Esses acampamentos 

permitem encontros entre os pescadores que partem de diferentes municípios da Lagoa Mirim. 
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apresentando conformações e intensidades daqueles que conhecem e transitam nestes 

ambientes. Desta maneira, o indivíduo se torna um parceiro da natureza (SODRÉ, 1988 

apud ANJOS, 2004, p.38) e o espaço onde ocorrem tais plantas toma proporções 

qualitativas e sagradas, pois no contexto da Lagoa Mirim o acesso à saúde passa 

fundamentalmente pelo território (ANJOS, 2004). Com isso, não temos a intenção de 

negar o sistema de saúde institucional, pelo contrário, ampliamos o conceito de saúde ao 

perceber outros mundos e outras formas de se relacionar com o corpo, com a paisagem e 

com os saberes que atravessam gerações. 

Ademais, os vínculos aqui apresentados não perpassam somente o acesso à 

saúde, mas o conjunto de saberes e práticas que constituem o cotidiano destes 

pescadores. A relação que os habitantes da Lagoa Mirim estabelecem com as plantas e 

os animais da região estão para além da cura, na medida em que são vinculadas às 

práticas do dia a dia. Árvores nativas, que atualmente têm restrições de uso imposto pela 

legislação ambiental, foram intensamente utilizadas no passado e ao serem lembradas 

estabelecem relações entre os pescadores, seus antepassados e o território. Capororoca e 

Aroeira, constituíram tecnologias de pesca importantes antes dos barcos a motor e das 

redes de nylon. Os barcos eram impulsionados por panos, um tipo de vela, e as redes de 

pesca eram tecidas em fio ursa, um fio de algodão encerado e artesanalmente preparado. 

Redes e panos, por serem de tecido, exigiam tratamento especial para que não fossem 

desfeitos rapidamente quando expostos muito tempo à água e ao vento. 

Almir e Zilda nos falaram da infância junto aos pais e aos irmãos e o processo de 

cascar ou encascar rede, quase sempre estendido às velas: quando a rede era de cera, 

tu tinhas que ficar cascando e secando, a gente cortava cascas de árvores – Aroeira e 

Capororoca – e botava a ferver, depois botava a rede nessa água, tirava e deixava 

secar, para que ela não apodrecesse muito rápido dentro da água ou no tempo. Eu fazia 

desde pequeno, aprendi assim. E naquela época se fazia o pano da embarcação de 

algodão, então, quando dava casca nas redes já dava casca nos panos também. A 

superfície dura, protetora que encobre caules de árvores ao serem fervidas em água, 

produzem uma substância que transmite aos tecidos semelhante invólucro, revestindo e 

protegendo fios e tecidos das redes e das velas. Aqui a relação não se estabelece entre o 

corpo humano e o corpo animal ou vegetal, mas entre superfícies protetoras, o rígido 

vegetal provido de uma casca dura cedia resistência aos vulneráveis e frouxos tecidos 

tao serem ransformados em objetos que garantiam a atividade do pescador. 
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Se o território é composto por relações de ocupação, uso e identidade com o 

ambiente (LITTLE, 2002b), o conjunto de saberes e práticas costeiras convertem a 

Lagoa Mirim em território de pesca, mas também um território de vida, pautado num 

processo histórico, cultural e político. É a partir desse território que são resgatadas e 

compartilhadas memórias, criações coletivas e vivências, de forma que “faz-se território 

a partir da vivência do espaço concreto” (ANJOS, 2004, p.40). Os saberes costeiros dos 

pescadores e pescadoras aqui apresentadas constroem um território Lagoa Mirim que se 

organiza na memória daqueles que a habitam. 

 Já no que se refere à EA, não queremos negar as influências exercidas 

nacionalmente ou globalmente nos modos de organização dos territórios e das práticas 

sociais, mas prezamos pelo respeito aos diferentes modos de ser e de estar no/com os 

territórios. Portanto, acreditamos que pensar a EA a partir dos saberes costeiros e do 

território expressa a valorização da vida, manifesta nas subjetividades que compõe a 

cultura dos diferentes grupos contextualizadas historicamente. Pois, acreditamos que a 

EA que não estabelece um diálogo com os locais em que se apresenta, é arbitrária e 

parte da noção de sujeitos idealizados universais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste texto apresentamos relações entre saberes e práticas que constituem o 

território dos pescadores e pescadoras Lagoa Mirim. Salientamos as formas de 

ocupações e uso dos bens naturais, mas também as interações que constituem o grupo 

no espaço que ocupam, apontando as potencialidades destes em se identificar com o 

meio em que vivem e convertê-lo em território, seja através da cura, das relações de 

reciprocidades ou das ocupações cotidianas. Ao nosso ver, são esses saberes costeiros e 

as relações com a Lagoa Mirim e o seu entorno que caracterizam o modo de vida e o 

modo de ser pescador artesanal nesta lagoa binacional.  

A relação estreita entre saberes costeiros dos pescadores e pescadoras artesanais 

da Lagoa Mirim na construção diária de seus territórios, seja recorrendo a lagoa ou seus 

campos, seja lembrando seus antepassados ou construindo novos conhecimentos, pois é 

a partir desse fazer cotidiano que estes habitantes da lagoa se vinculam ao espaço que 

ocupam e o transformam em território. Se o território se faz todos os dias a partir de 

amplas relações estabelecidas com o meio em que se vive, podemos concordar com 

Muniz Sodré (1988) citado por Anjos (2004) e afirmar que “território é identidade”. 
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Nos propusemos também a relacionar Educação Ambiental e território no 

sentido de ampliar os escopos da disciplina atentando para diferentes modos de fazer 

EA, investindo em pesquisas que para além de uma proposta educativa para o cidadão, 

reconheça também os saberes de outros grupos e tenha interesse em conhecê-los no 

contexto socioambiental do qual fazem parte, espaço no qual cotidianamente constroem 

seus saberes, suas subjetividades, seus territórios e seus mundos. Por fim, destacamos 

que a relação entre território e EA aqui apresentada aponta um primeiro passo nessa 

trilha, mas aponta caminhos possíveis para a continuidade de uma relação que busca um 

diálogo de saberes. 
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RESUMO: Este texto apresenta uma reflexão possível sobre a escola, em suas múltiplas faces, 

e as relações dos que nela convivem, bem como as relações destes com todo o Cosmos, no 

sentido proposto pela ideia da Educação Ambiental que considera todos e todas como 

coabitantes da mesma casa - a Terra - e do conceito de “Comunidade Aprendente” e, ainda, pela 

ética do saber cuidar. Trata-se quase que de um devaneio poético, porém possível e real, que 

baliza seus sonhos numa escola centrada nas relações entre as pessoas e todos os seres que 

compartilham deste Cosmos. Este texto faz parte de um estudo realizado numa escola de 

Educação Básica, em São José-SC, a qual tem seu currículo centrado na arte coletiva de uma 

Comunidade fraternal, um movimento de saberes e vivências compartilhadas em uma 

perspectiva longe das gavetas das disciplinas, dos muros que segregam a relação EU-OUTRO 

MUNDO-ESCOLA-COMUNIDADE, do abismo da percepção de pertença com a escola.   
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Ambiental. Comunidade Aprendente.  
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Pensar a escola como um Espaço Educador para ser feliz, é pensar num espaço 

estético, sensível e ético, onde o conhecimento, a arte, o diálogo e a convivência entre 

as diversidades somam-se à busca por saberes e vivências que enriqueçam a experiência 

intercultural, com vistas à conquista de uma educação para o compartilhar, dando à 

escola, a possibilidade de ser um lugar onde se convive, se vivencia e onde é possível 

pensar tempos e espaços de encontro das pluralidades e da força dos diversos contextos 

e linguagens. Esse espaço para ser feliz se constituiu por meio de um processo de 

encontros e desencontros, porém, é no abismo que reside, também, a possibilidade de 

entregar-se fazendo do aparente vazio abismal, um espaço para se reinventar.  
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Ao repensar esse novo jeito de ser escola, desejamos pensá-la a partir de um 

diálogo entre o ser e o fazer, considerando as múltiplas faces de um mundo heterógeno. 

Um espaço de diálogo, onde visível e o invisível se encontram e se fundem num olhar 

que vê, sente e presencia, no outro, o mundo, saindo “de um olhar que não olha mais 

para um objeto particular e sim o mundo” (BACHELARD, 1991, p.213). Enfim, uma 

escola como: 

 [...] um espaço de convivência onde acontece a produção da potência, 

espaço de sentir, de perceber o bom, o solidário, e também dos 

desafios engendrados no cotidiano das relações” (RODRIGUES; 

TRISTÃO, 2011, p. 5) é, “por sua característica difusa, [...] o espaço 

de encontros das diferenças, que interagem e são inseridas em 
distintas realidades. (STEUCK, 2016, p. 24) 

Olhar o mundo pensando que o ser humano é social e cultural e que na escola 

todas essas diversidades se encontram em busca de um objetivo comum, significa olhar 

o todo e não somente alguns fragmentos dele.  

Pensando essa escola como Espaço Educador e Comunidade Aprendente 

apresentamos, neste texto, parte do estudo realizado numa escola de Educação Básica 

que se apresenta como um espaço onde os tempos são repensados e se encontram em 

constante movimento pautando seus fazeres, vivências e convivências na ideia de que 

somos todos e todas, seres que coabitam este Cosmos e não outro. Afinal, concordamos 

com Bachelard: 

Qual é, afinal, o peso que te impede voar comigo? Quem te obriga a 

ficar inerte sobre a terra? Sobe na minha balança e eu te direi se, a 

rigor, podes ser meu companheiro... Eu te direi não teu peso, mas o teu 

futuro aéreo. O pesador é o mestre da leveza. (BACHELARD, 1990, 
p. 138). 

Que peso nos impede de voar, de repensar as relações que estabelecemos ao 

longo dos milênios com esta casa que dividimos com as outras tantas formas de vida? É 

certo que a inércia não é mais possível e, por esta e outras tantas razões este texto 

nasceu. Vivemos um momento de desestabilidade nos princípios que norteiam as 

vivências e experiências de uma Comunidade Aprendente, entendida por Pacheco:  

Escolas são pessoas, comunidades feitas de pessoas, que aprendem 

umas com as outras. E que o desenvolvimento dessas comunidades 

depende da diversidade de experiências das pessoas que as integram, 

bem como requer que todos os membros que as constituem se 

envolvam num esforço de participação. (PACHECO, 2014, p.28)  

Comunidade de pessoas, escola constituída por pessoas, ou seja, por 

diversidades, por diferenças, por crenças, por costumes, afinal, somos humanos e por 

isso nos realizamos como seres ontológicos de multi-determinações. Somos constituídos 



 

643 

 

e impregnados por nossas assimetrias e descompassos, mas somos, também, 

alimentados por nossas relações e talvez esta seja uma das mais significativas razões 

para pensarmos outros espaços e tempos escolares que nos permitam desacelerar um 

pouco, respirar, olhar para o outro, se ver e se reconhecer no outro, pertencer a um lugar. 

Somos empurrados em alta velocidade para o ritmo frenético dos tempos viventes, mas 

e a escola como se posiciona? Será que esta nesta mesma aceleração? 

A proposta de uma outra escola passa pelo conceito da física de aceleração 

centrípeta328 e ancora-se na poesia, para pensar outro espaço-escola onde circule a 

felicidade, onde possamos olhar ao redor e nos integrarmos ao todo, afinal, somos seres 

imperfeitos, e por que a escola precisa (ou não) do perfeito? 

 

DESACELERAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES 

 

A escola, em sua constituição atual de controle dos espaços, do tempo e dos 

valores enfrenta um momento de transição inevitável: Ou se reinventa ou morre. 

Abrindo “miríades de possibilidades” (SATO, 2011), por meio do diálogo, do respeito a 

todas as formas de vida, da solidariedade e do compartilhamento, existe a possibilidade 

de ruptura entre a escola que temos e a escola de que necessitamos. 

Para Maffesoli,      

... a instituição escolar perdeu o sentido. É preciso dar novamente o 

sentido primeiro que tinha a escola. Etimologicamente, do grego, 

escola significa lazer estudioso, o contrário do ócio. Com o passar do 

tempo, as escolas se tornaram convencionais. Elas perderam seu 
significado original. (MAFFESOLI, 2014. p. 2). 

Maffesoli, sociólogo francês, se posiciona a favor dessa escola que permite a 

existência da experiência social e pessoal que nos constitui, que nos faz pertencentes a 

este lugar e não a outro, a esta família e não a outra, a este Cosmos e não outro, a esta 

escola e não a outra. Somos, antes de mais nada, de um lugar que nos ultrapassa e cuja 

forma nos forma. De um lugar que se constituiu por sedimentações sucessivas e que 

conserva a marca das gerações que as modelaram e, com isso, se torna patrimônio, 

repositório de todas as coisas pelas quais o lugar se torna lugar. Ele nos une aos outros e 

provê a informação necessária a toda vida em sociedade. É esse elemento estático que, 

no sentido forte do termo, dá vida, anima um dado conjunto, ainda que seja apenas para 

                                                           
328  Quando um movimento circular acontece, este sofre uma aceleração que é responsável 

pela mudança de direção do movimento, denominada de aceleração centrípeta. 
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dar origem a contos e lendas, ou ainda, a histórias que fazem de um indivíduo aquilo 

que ele é, que lhe dão modelos a imitar, ou exemplos a seguir (MAFFESOLI, 1998, p. 

150). 

Na oposição da morte da escola, sua reinvenção implica em transgredir no 

sentido de uma 

[...] nova ordem, que vai além de uma visão instrumentalizadora da 

educação, [onde] a sensibilidade humana é nutrida, a ação pedagógica 

se recusa a coisificar, as subjetividades são libertadas. Não é possível 

gradear as sensibilidades, elas são rebeldes e insistem em se 

manifestar, garantindo nossa condição de humanos. (STEUCK, 2016, 

p.80) 

O desafio (e que desafio!) é pensar que escola temos, que escola queremos e de 

que escola necessitamos, considerando a atual geração de jovens nascidos no século 

XXI, mas ainda inseridos numa escola que mantém rituais e currículos do século XVIII.  

Na busca por encontrar um possível caminho, se traz para a discussão da 

pesquisa em Educação Ambiental, outros roteiros possíveis, outras vivências, outros 

espaços, mais livres, mais flexíveis, sem tantas respostas prontas, mas com perguntas e 

desafios. Espaço abertos como sugere  Orsi: 

A dinâmica presente nos fundamentos da EA dinamiza a busca por 

relações saudáveis no coletivo.  Esse movimento contínuo estabelece 

ações que saem da zona de conforto da sala de aula, uma vez que 

problematizar é ser e estar no mundo de sensações e emoções, em uma 

relação consigo, com o outro e com ambiente, vivendo o aqui e o 

agora, sem o aligeiramento do tempo e das sensações (op.cit, 2016, p. 

166) 

Maffesoli (2014) também reflete que “a direção a ser seguida é o retorno ao 

processo de iniciação”, prática muito comum em algumas culturas antigas. Este 

conceito de tempo e espaço é talvez, um dos mais relevantes para esta época vivida, na 

qual temos uma geração inteira a clamar pelo tempo que é curto, acelerado, disperso, 

desapegado. Esta sensação de desapego sonega, aos jovens, a possibilidade de pertencer, 

de sentir-se pertencente à escola, à sociedade, à família. Que tempo temos para 

conviver? Que tempo temos para abraçar, dedicar um olhar, um sorriso?  Tempo, tempo, 

tempo, quão pouco tempo temos? Maffesoli propõe o apreciar a vida, o estar junto e, 

acima de tudo, o compreender. (2007). Esta é a escola que defendemos. Uma escola que 

permita o estar junto, o conviver, que permita ser comunidade que aprende junto, que 

ocupa um lugar não neutro na sociedade, mas que se posiciona a favor de lançar sobre 

todos e todas, com afetividade e compreensão, um olhar de tribo, uma escola de 

iniciação. 
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O espaço de aprender é todo o espaço. E quando se aprende? ... A todo 

o momento aprendemos, desde que a aprendizagem seja significativa, 

integradora, diversificada, ativa, socializadora. O tempo de aprender é 

o tempo de viver, às 24 horas de cada dia, nos 365 dias (ou 366) de 

cada ano. Urge rever os conceitos de espaço e tempo de 
aprendizagem. (Pacheco, 2015, p.11) 

A escolha que propormos neste texto, de pensar a escola como espaço para ser 

feliz, deseja realizar um caminhar através e entremeando um currículo que encante, um 

currículo cujo pano de fundo sejam a Arte e a Educação Ambiental, abrindo 

possibilidades de um olhar atento para um permanente estado de arte criadora que 

desenvolva todas as potencialidades, passe pelo campo da Ciência, da poesia, das 

releituras da educação ambiental e da Pedagogia Montessori. Dessa forma, será possível 

estabelecer outro processo educativo, mais compatível com a evolução do conceito de 

espaço educador, por meio de um processo que não seria mais de escolarização, mas 

sim de iniciação, de diálogo de saberes.  

A iniciação encontra paralelo antropológico na ideia das tribos antigas, 

quando as pessoas eram iniciadas. Na pós-modernidade se volta para a 

iniciação, mas com a utilização da internet. As instituições 

educacionais estão coladas a uma ideia de verticalização: eu sei algo 

que você não sabe e eu estou passando conhecimento para você. Na 

iniciação, há uma horizontalização... A internet mostra que é assim 

que as coisas vão funcionar na pós-modernidade, com a ideia de 

compartilhamento. (MAFFESOLI, 2014, p. 1). 

A tese de iniciação de Maffesoli também pode ser ampliada se nos remetermos à 

pesquisas realizadas durante a caminhada de mestrado, quando estudamos uma escola 

de Educação Básica que pauta suas ações curriculares na ideia cósmica dos quatro 

elementos fundantes da vida, no fazer coletivo e no respeito às pluralidades, 

individualidades e potencialidades. Esta concepção de escola distancia-se da ideia do 

saber vertical e acredita na horizontalidade dos saberes. 

A ideia de iniciação na educação surge como um caminho de construção de 

conhecimento compartilhado. Apresentamos, neste texto, o devaneio inspirado em 

Bachelard, segundo quem temos o direito à imaginação e a um espaço e tempo feliz e 

desforme:  

O próprio olho, a visão pura, fatiga-se dos sólidos. Ele quer sonhar a 

deformação. Se a vista aceita realmente a liberdade do sonho, tudo se 

escoa numa intuição viva. Os "relógios moles" de Salvador Dali 

estiram-se, gotejam no canto de uma mesa. Vivem num espaço-tempo 
viscoso. (BACHELARD, 1998, p. 110) 

Trazemos a este texto a ideia de relógios moles da arte para ilustrar um currículo 

menos rígido e menos sólido, mas consistente por estar constituído sobre pilares fortes e 
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livres, prenhe de amorosidade e revestido de um tempo menos acelerado, não composto 

por uma grade (que aprisiona), mas por disposições compartilhadas e vivenciadas em 

comunidade, em resumo, um espaço para ser feliz.  Um espaço para pensar sobre as 

relações socioambientais presentes na vida diária, um espaço de reflexão sobre a 

indissociável ligação entre o que se faz e o que se diz, um espaço de respeito a todos os 

seres. 

Para Bondía este é um tempo de experiência, mas também de outras perspectivas 

de tempo, de espaço e de reinvenção da experiência vivida na escola, na família, na 

sociedade. 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos 

e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 

escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDÍA, 2002, p. 24) 

Esse tempo, destaca-se, requer alguns desapegos: desapegar-se da ideia do 

professor que sabe, para um ser que aceite “o inacabamento do ser humano, o seu 

próprio devir” (STEUCK, 2016, p. 146). Desapego do quantificar a pessoas, pesar e 

medir em uma avaliação formatada e numerada, desapegar da ideia do tempo fatiado em 

45 minutos e dividido sonoramente por um sinal que delimita as aulas, de um espaço de 

sala que polariza os seres ao invés de uni-los, por salas sem paredes para, enfim, se 

aproximar de um fazer pedagógico de arte, de subjetividade, de diversidades. 

Mas que currículo pode ser este? 

Apresentamos a seguir uma possibilidade de currículo centrada na arte coletiva, 

no fazer de uma Comunidade que convive fraternalmente e, a seguir, tecemos algumas 

considerações práticas sobre a vivência deste currículo numa escola de São José – Santa 

Catarina. 

O Centro Educacional centra seu fazer pedagógico nos pilares apresentados na 

Figura 1, cuja constituição assenta suas bases nos princípios da Pedagogia Montessori: 

liberdade, individualidade, responsabilidade. 
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Figura 1- Pilares Curriculares do Centro Educacional 

Fonte: Acervo do Centro Educacional 

 

Olhando para a imagem anteriormente destacada, percebemos uma constituição 

curricular que permite um constante movimento de respeito às individualidades, ao 

mesmo tempo que valoriza as coletividades,  expressando a ideia de horizontalização 

onde saberes e vivências são compartilhadas. O que desejamos ressaltar é a 

possibilidade de uma Educação e de uma escola onde os tempos e os espaços se 

conectem como um modo de ser e estar, no mundo, cuidando, amando, pertencendo. 

CONHECIMENTO 

DE MUNDO  
Aulas externas, saídas 

de campo, monografia, 

exposições, 

seminários.... 

ESTÁGIO: Trabalho em que um grupo 

estuda um tema e compartilha com outro 

grupo de idade diferente da sua . 

OFICINAS: Momento em que os diversos 

agrupamentos participam de oficinas: escola 

de circo, arterapia, música, teatro... 

SHOW DE TALENTOS 

Encontro de apresentações 

individuais ou coletivas 

realizado para 

demonstração de talentos. 

TRABALHO 

PESSOAL 

Exercício de livre 

escolha, feito em 

sala de aula. 

AULA DE LINHA E AÇÃO 

SOCIAL  
 Ação Social : trabalho 

voluntário em ONGs ou 

Instituições de idosos ou 

crianças; Aula de Linha é 

sempre a introdução de um 

conhecimento científico. 

ASSEMBLEIAS  
Votação aberta de 

direitos e deveres que 

norteiam o trimestre de 

toda Comunidade 

Aprendente 

EXERCÍCIOS DE 

VIDA PRÁTICA 

Cuidados com plantas, 

organização do 

ambiente, gentilezas, 

higiene da louça. 

SEMINÁRIOS, APRESENTAÇÕES, 

EXPOSIÇÕES E PESQUISAS: 
Módulo que antecipa conteúdos de anos 

seguintes. Focado em pesquisa , 

necessita ter ao menos três fontes 

cientificas distintas. 

REUNIÃO DE COMUNIDADE 

Momento realizado em 

agrupamentos com: acolhida, 

Trabalho Pessoal (livre escolha de 

material ou tema de estudo)  

  ATIVIDADE 

COLETIVA: Troca de 

informações em grupo para 

um educando compartilhar 

o conhecimento com o 

amigo. 
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Assim como no mundo tudo é uma vasta teia de saberes e tudo está interligado, a 

escola também passa pela integração (SATO, 2012) de seu currículo, que cuida e educa, 

de sua gestão, que cuida e educa, e de seu espaço, que cuida e educa. O currículo do 

Centro educacional apresentado aqui se integra aos princípios da educação ambiental 

em suas aulas, atividades e projetos. 

Esse aspecto é ressaltado por Sato: 

Há mais de mil anos falamos em matemática, geometria ou física, e 

não é verdade que tenhamos o sucesso dessas áreas nas escolas... A 

educação ambiental não é nenhuma ilha isolada em um continente 

educativo em crise sistêmica. Não é possível ser vencedor  na 

educação ambiental se houver violência nas escolas e altos índices de 

evasão ou repetência. Existe um mosaico de tecido global na tessitura 

coletiva de pontos e nós, franjas e desenhos que conferem ligações 

entre pontos e linhas. Teremos de cuidar da escola – e basicamente da 

educação como um todo... (SATO, 2012. p.2) 

O Centro Educacional se constitui pelo desejo de desconstrução do que está 

posto, no sentido de perceber, de fato, que é chegada a hora de a educação dispor-se a 

desconstruir seus currículos fragmentados, suas gestões autoritárias e seu espaço mudo 

e estático que não dialoga com as pessoas e com a comunidade. 

É notável que a fragmentação das áreas não responde aos desejos e anseios de 

uma educação participativa, nem tampouco dá conta de apresentar respostas coerentes 

diante dos desafios atuais da sociedade em que vivemos e da nova geração de jovens 

deste século XXI. Os saberes fragmentados impedem a filosofia da práxis de permitir 

ver a “realidade em sua totalidade impregnada de conflitos, de tensões, mas também de 

potencialidades, um movimento constituinte de fazer e repensar, de agir e refletir para 

compreender as relações de uma forma mais integrada” (ORSI, 2016, p145).  Por esta 

razão, o que temos diante de nós constitui o desafio de educar e educar-se ao mesmo 

tempo.  

A caminhada do Centro Educacional, aqui apresentado, dialoga e passa pela 

reflexão do ideário pedagógico que sustenta um fazer educativo e uma prática 

democrática na escola. Ressalta a importância do pertencimento, do compromisso 

político com a avaliação do real, com apontamentos utópicos possíveis, como sustentam 

aqueles que ousaram escolhas diferentes como Maria Montessori, Paulo Freire, José 

Pacheco, Cortella e outros filósofos, educadores e educadoras que compartilham 

conosco a utopia concretizável da sociedade sustentável, ética e com participação 

cidadã.  
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CAMINHANDO PELOS PILARES DO CURRÍCULO DO CENTRO 

EDUCACIONAL 

 

A experiência do Centro Educacional, vivida nos 16 anos de sua história, leva-

nos a acreditar nos frutos positivos de uma educação centrada nos princípios da 

Pedagogia Montessori, em diálogo e sintonia com os valores e princípios da Educação 

Ambiental. O Centro Educacional, aqui apresentado, foi pensado com a 

intencionalidade de propor desafios, estabelecer possibilidades, fazer conexões e pontes 

entre o conhecimento e a práxis, a democracia e a justiça social, o respeito à 

individualidade e a cooperação na construção dos saberes e fazeres necessários a uma 

educação sempre em processo. Partilha com o mestre Paulo Freire (2000, p. 52) 

comunga do mesmo exercício de pensar o quê das coisas, o para que, o como, o em 

favor de que, de quem, o contra que, o contra quem, num desafio tão necessário neste 

tempo vivido em nossa sociedade. 

Para apresentar o resultado desse currículo, destacamos, neste texto, algumas 

imagens do dia-a-dia dessa escola e, caro leitor, convidamos você a fazer sua própria 

interpretação ao analisar cada imagem, cada descrição. É uma escola em movimento 

constante e, por esta razão, não se trata de um resultado, mas de uma história vivida... 

 

 

Figura 2- Espaço de Trabalho  

Fonte: Acervo do Centro Educacional 

Por que salas de aula sem paredes? 

Porque a Comunidade Aprendente tem, por principio, a ideia do coletivo, da 

diversidade, lócus onde a riqueza dos aprendizados se amplia. Organiza-se em espaços 
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compostos por grupos de idades diferentes, os quais pesquisam, leem, conversam, 

trocam saberes ao mesmo tempo em que crescem como comunidade. 

 

 

 Figura 3- Saídas de estudos 

Fonte: Acervo do Centro Educacional 

              Por que conhecimento de mundo? 

Para Maria Montessori, a Educação passa pelos sentidos, pelas sensações, por 

isso todo saber científico para ser assimilado necessita, primeiramente, ser sentido, 

percebido pelo olhar e estar em diálogo com o Cosmos. O Pilar “Conhecimento de 

mundo” permite à Comunidade Aprendente perceber seu entorno e integrar-se a ele, 

uma vez que, 

As estrelas, terra, pedras, a vida de todos os tipos formam um todo em 

relação uns com os outros, e tão perto é essa relação que não podemos 

entender uma pedra sem algum conhecimento do grande Sol! Não 

importa o que tocamos, um átomo ou uma célula, não podemos 

explicá-lo sem o conhecimento do universo inteiro. (MONTESSORI, 

2005, p. 34) 

 

Figura 4 - Currículo de vida 
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Fonte: Acervo do Centro Educacional 

            O que é Currículo de vida? 

São momentos de trocas e aprendizagens, nos quais onde as diferentes idades 

trocam e compartilham saberes, fazeres e vivências. Traduzindo, na prática, ele abrange 

os princípios éticos norteadores da vida humana, conforme os resume o filósofo Mário 

Cortella (2011), a três postulados: Eu quero, eu posso, eu devo. Segundo ele, a diferença 

está em nossas escolhas. Segundo o filosofo “[...], da liberdade, vêm às três grandes 

questões éticas que orientam (mas também atormentam”., instigam, provocam e 

desafiam) as nossas escolhas: Quero? Devo? Posso? (CORTELLA, 2011, p.10). 

Esses e os outros pilares apresentados neste texto revelam que não é a 

obrigatoriedade que possibilita novas passagens, mas sim, as escolhas de trilhar outros 

caminhos que nos movem a iniciativas capazes de mudanças reais ou, nas palavras de 

Freire, o sonho possível ou, ainda, para Cortella; “Inédito Viável”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto representa uma iniciativa de trilhar outras possibilidades de encontro 

com outra escola possível e, especialmente com a expectativa de, por um currículo 

centrado na arte e nos princípios coletivos, trilhar um caminho de respeito a todas as 

formas de vida. A efetivação de uma Pedagogia com base na Iniciação, embora não 

solucione todos os embates da escola do século XXI, já abre caminhos para atracarmos 

nossos barcos do outro lado do porto, longe das gavetas das disciplinas e do abismo da 

percepção de pertença com a escola. 

O objetivo é, no mínimo, audacioso e ainda navegamos em mares de águas 

turvas que não permitem ver com lucidez, mas guarda, em seu profundo vigor, a certeza 

de que outra escola é possível. Nas palavras de Bondiá (2002) cultivamos a arte do 

encontro, do calar muito e ter paciência, assim é o fenômeno: Educar. 

 Ao pensar o tempo e o espaço escolar, concluímos que o desacelerar, por 

essência, não é o oposto de tornar lento, mas promover um deslocamento mais espaçoso 

e menos rígido, mais estético e ético e menos engessado e inflexível, mais solidário e 

menos solitário e, atento aos sonhos, mais aberto aos devaneios, pois acreditamos que 

aprender requer tempo, espaço, respeito ao ritmo próprio, arte e comunhão com vida em 

todas as suas formas.  
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Ser feliz é não permitir que o pessimismo nos roube a capacidade de descobrir e  

imaginar estratégias, afinal concordamos com o poeta Manoel de Barros: “Quem 

anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras - liberdade caça jeito”. 

Somos água e não trem de ferro e desejamos que todos e todas possamos fluir em 

direção ao possível de que somos feitos. 
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INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTERCRUZAMENTOS 

COM A TEMÁTICA DOS PEQUENOS INDÍGENAS 

 

Luana Santos da Silva
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Narjara Mendes Garcia
330

 

Capes 
 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta uma abordagem acerca da infância na contemporaneidade e 

sua relação com o lugar, a cultura, o ambiente, na perspectiva da Antropologia da Criança e das 

questões que permeiam a Educação Ambiental no território indígena. Trata-se de uma pesquisa com os 

pequenos indígenas Mbyá-Guarani da comunidade da Tekoá Pindó Mirim, localizados em Itapuã/RS. 

O foco de pesquisa é a compreensão sobre as interações entre infância e ambiente na comunidade 

indígena Mbyá-Guarani e as ações em Educação Ambiental na comunidade da Tekóa Pindó Mirim. 

Com este estudo pretendemos analisar a cultura da infância indígena Mbyá-Guarani, a partir das 

interações sociais, práticas educativas e manifestações culturais. Para a realização desta pesquisa serão 

utilizados o Diário de Campo e a pesquisa participante. Para os indígenas Mbyá-Guarani da Tekoá 

Pindó Mirim a interação entre Educação Ambiental, ambiente e infância é de forma indissociável, pois 

essa comunidade compreende o ser humano como parte integrante da natureza e da sobrenatureza. A 

educação é um processo espontâneo enraizado no cotidiano da comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Infância. Crianças indígenas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As crianças se distinguem umas das outras nos tempos, nos espaços, nas diversas 

formas de socialização, no tempo de escolarização, nos trabalhos, tipos de 

brincadeiras, gostos, nas vestimentas, enfim, nos modos de ser e estar no mundo. 

(Delgado e Müller, 2005, p.167) 

 

O artigo tem como objetivo problematizar as questões relacionadas as infâncias 

contemporâneas com aproximações com o campo da Educação Ambiental (EA). Traz 

discussões referentes as questões que dialogam com os conceitos de natureza, ambiente e 

cultura. Tais assuntos visam fazer intercruzamentos com o tema das infâncias indígenas. 

Desse modo, para que se possa pesquisar sobre as interações entre Educação 

Ambiental, ambiente e infância é importante não compartimentar, desatrelar a historicidade 

das categorias, e sim compreendê-las nas inter-relações existentes. Adentrar nas interconexões 

e analisá-las exige reconhecer a sua indissociabilidade, bem como admitir as diferentes 

concepções de Educação Ambiental, ambiente e infância, reconhecendo esse processo como 

uma construção social, portanto cultural.  
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Situando sobre o universo da pesquisa, a Tekoá Pindó Mirim é uma comunidade que 

se situa na estrada do Gravatá, 539, na Colônia de Itapuã e foi fundada em 10 de setembro de 

2000, quando o governo do estado do Rio Grande do Sul doou terras para a referida 

comunidade. Em maio de 2011 iniciou-se o processo de construção de uma escola dentro da 

comunidade a Nhamandu Nhemopu’ã (o acordar do divino sol). Na mesma há professores 

“Juruá” (brancos) e educadores guaranis. A escola Nhamandu Nhemopu’ã faz parte da 

comunidade ao qual ela está inserida, as relações dentro da escola são diferenciadas com a 

comunidade comparando com a escola urbana ocidental. 

Segundo o PPP da escola, a mesma está inserida nesta comunidade, e compreendida 

como um “Portal” de troca e transmissão de conhecimento entre dois mundos. Conforme os 

mais sábios (anciões) a escola dentro da aldeia somente foi aceita pelo Guarani para que 

pudessem ter maior conhecimento sobre a cultura “jurua” e assim se tornarem um defensor do 

seu povo. Existe um espaço escola, mas as aprendizagens ocorrem nas vivências da 

cosmologia indígena. 

O trabalho tem como objetivo compreender as interações entre infância e ambiente na 

comunidade indígena Mbyá-Guarani e as ações em Educação Ambiental na comunidade da 

Tekóa Pindó Mirim.  

Justificamos a importância desse trabalho, pois é fato que há um vasto repertório de 

pesquisa sobre criança urbana ocidental, todavia nos causa incômodo perceber a escassez de 

pesquisas sobre Educação Ambiental, ambiente e Infância e tal fato nos instigou a 

compreender o fenômeno.  Investigar a infância em uma comunidade indígena é um 

contraponto a visão globalizante, trazendo estudos antropológicos, descrevendo a questão 

local da comunidade.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo é um trabalho de descrição e pesquisa sobre um povo, mais 

especificamente sobre os Mbyá-Guarani. O Diário de Campo é um instrumento metodológico 

nas saídas de campo. No mesmo há relatos das diferentes experiências vivenciadas juntamente 

a comunidade indígena, mais especificamente com os pequenos indígenas da aldeia. 

Conforme Eckert e Rocha (2005, p. 5): “O diário de campo e a descrição etnográfica são 

considerados instrumentos e técnicas de pesquisa empregados para dominar o dado empírico, 

sendo a escrita elemento de resgate da interação social vivida pelo antropólogo com a 

comunidade investigada”.  
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Segundo Brandão (2005) a pesquisa participante tem como ponto inicial situar o 

entendimento a partir da perspectiva da realidade social ao qual o pesquisador irá mergulhar, 

visando perceber as integrações e interações da vida social. Conforme o mesmo 

 

Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos próprios 

participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes 

dimensões e interações. A vida real, as experiências reais, as interpretações 

dadas a estas vidas e experiências, tais como são vividas e pensadas pelas 
pessoas com quem interatuamos (p. 261). 

Importante durante a pesquisa estarmos abertas para novas aprendizagens e 

concepções de infância, buscando construir uma relação de troca, tratando os pequenos 

indígenas sem hierarquias, sem relações adultocêntricas. Cohn (2005) ao trabalhar em seu 

livro “Antropologia da criança” com questões metodológicas e técnicas de pesquisa diz que:  

[...] seu caráter dialógico, de interação, terá que ser enfatizado, permitindo ao 

pesquisador tratar as crianças em condições de igualdade e ouvir delas o que 

fazem e o que pensam sobre o que fazem, sobre o mundo que as rodeia e 

sobre ser criança, e evitando que imagens ‘adultocêntricas’ enviesem suas 

observações e reflexões. Significa lembrar, desde a realização da pesquisa (e 

não apenas na análise dos dados), que a criança é um sujeito social pleno, e 

como tal deve ser considerada e tratada (p.45). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos últimos 30 anos houve mudanças nas condições e experiências da infância “[...] 

desestabilizando os conceitos sobre o que ela é e o que deveria ser [...] geram um contexto 

essencial para que se entenda a emergência da voz e da participação das crianças” (PROUT, 

2010, p.22). O autor argumenta sobre a complexidade natureza/cultura, na importância da 

miscigenação entre as mesmas. “Infância não deveria ser vista nem como natural nem como 

cultural, mas como uma multiplicidade de natureza-cultura, uma variedade de híbridos 

complexos constituídos a partir de materiais heterogêneos e através do tempo” (PROUT, 

2013, p. 40). 

Seguindo com questões relacionadas a natureza, as concepções relacionadas às formas 

de se perceber a mesma estão atreladas às culturas dos sujeitos. As epistemologias ecológicas 

se apresentam como novos horizontes de compreensão que visam superar as dualidades 

modernas, tais como natureza e cultura, mente e corpo e conhecimento e experiência 

(Carvalho, 2014). A natureza não é algo exterior, ela é parte constitutiva dos seres humanos, 

conforme Foladori e Taks (2004): 

[...] a natureza não pode ser considerada como algo externo, a que a 

sociedade humana se adapta, mas sim em um entorno de coevolução, no qual 

cada atividade humana implica a emergência de dinâmicas próprias e 
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independentes na natureza externa, ao mesmo tempo que, em um efeito 

bumerangue, produz impactos na natureza social e na biologia das 

populações humanas (p.326). 

Ao se tratar de Educação Ambiental, ela vem a contribuir para a compreensão sobre as 

diferentes concepções de infância. Perceber o ambiente como algo agregado em que a criança 

não existe sem o mesmo ao qual ela está inserida. Nessa visão o ambiente percebido em sua 

totalidade, ou seja, se articulando as questões naturais, culturais, espaciais, temporais, em que 

os seres humanos são concebidos historicamente e habitam determinado território (Sato, 

1997). Segundo Tomás (2007)  

Neste contexto as crianças têm sido um dos grupos sociais que tem 

permanecido sistematicamente fora dos espaços de discussão e participação, 

ainda que seja um dos que mais sofrem da exclusão e das desigualdades 
socioeconômicas provocadas pela globalização (p. 76). 

Por conseguinte, trazendo contribuições mais focadas para a temática dos povos 

originários, somente a partir de 1990 a etnologia indígena passou a observar e se atentar na 

criança ameríndia. Nas pesquisas de antropologia da infância, os estudos sobre criança 

indígena tem sido relevantes para se afastar da tendência de se falar sobre o meio urbano e o 

contexto escolar. Essas pesquisas estão se atentando nas crianças como sujeitos sociais, 

levando em consideração o que essas crianças têm para dizer das suas vivências.  

Para as comunidades indígenas não existe separação entre cultura-natureza-

sobrenatureza, pois estes três conceitos estão indissociados em uma teia de relações. Trazendo 

as contribuições de Assis (2006) “para as populações ameríndias, não há dicotomia cultura-

natureza, pautada na polarização sujeito-objeto como é vista na nossa sociedade. Nas 

sociedades indígenas, a percepção seria a de relações entre subjetividades” (p. 80). Seguindo 

com as articulações de Assis, para os Mbyá-Guarani as coisas naturais não são consideradas 

coisas objetivadas. Na perspectiva deles cada elemento do ambiente (vegetais, animais, eles 

mesmos) possui uma matriz original situada no mundo divino (p. 83). 

Dando continuidade as questões relacionada a cultura e cosmologia indígena, trago 

Descola (1998) que trabalha com populações que habitam as regiões de floresta das terras 

baixas da América do Sul. Problematiza que: 

Embora difiram em sua arquitetura interna, a característica comum a todas 

essas cosmologias é não separar o universo da cultura, que seria apanágio 

exclusivo dos humanos, do universo da natureza, no qual estaria incluído o 

restante das entidades que constituem o mundo. Os animais, e as plantas em 

menor medida, são aí percebidos como sujeitos sociais, dotados de 

instituições e de comportamentos perfeitamente simétricos àqueles dos 

homens (p.27, 1998).  

Mergulhando mais profundamente nesse contexto, ao realizar pesquisa no campo da 

Educação Ambiental como pesquisadoras pretendemos trazer na nossa escrita o lugar o qual 
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iremos vivenciar a pesquisa sujeitos/sujeitos e não o espaço como algo abstrato, mas o lugar, a 

aldeia Tekoá Pindó Mirim com suas características e singularidades que a torna única. 

Conforme Grün (2008): “A questão que se coloca para a Educação Ambiental é como fazer 

uma reapropriação social dos lugares para podermos ter uma noção de lugar e assim 

engendrar práticas mais orientadas ecologicamente e mais situadas” (p.4). O sentimento de 

pertença, aproximação com o campo de pesquisa visando compreender as peculiaridades dos 

pequenos indígenas e suas interações com o ambiente são fundamentais quando estamos 

tratando de lugar. “Estar em um lugar, ter a ‘noção de lugar’ é um modo de pertença ao 

mundo e é importante para nossa percepção primária e interconexões com o mundo não 

humano” (Grün, 2008, p.8).  

Fazendo as articulações a respeito da educação indígena, a mesma pode ser 

considerada como “redes abertas” de transmissão de saberes, em que as crianças são agentes 

de ensino e aprendizagem. A partir dessas reflexões é possível criticar os contextos 

“escolarizados” e problematizar as limitações que surgem quando a escola e outras 

instituições “escolarizadas” “[...] são os únicos lugares permitidos às crianças como situação 

de aprendizagem” (Codonha, 2007, p.21). 

Para Tassinari (2009), as crianças indígenas são pessoas que ensinam coisas 

importantes, elas são o elo da corrente do ensino-aprendizagem, mostrando com isso uma 

educação indígena desatrelada do contexto escolarizado. Traz a reflexão de que outras 

aprendizagens fora da escola também são relevantes para as crianças, assim como também 

outras representações de infância se fazem presentes não somente a de aluno. Gomes (2009) 

contribui ao relatar que: 

Nesse tipo de organização social, é comum que a atividade de aprender, ou 

as atividades que permitem a aprendizagem, não sejam também atividades 

separadas e realizadas em um lugar específico dedicado somente às crianças 

ou aos aprendizes. Aprender e ensinar fazem parte do mesmo contexto social 

de ação onde ocorrem as atividades da vida cotidiana da comunidade, e no 

qual os sujeitos se inserem de forma diferenciada em função das suas 
possibilidades de participação e dos seus objetivos (p.88). 

Seguindo nessa linha de raciocínio, a educação indígena está atrelada a vida social 

comunitária e a escola Nhamandu Nhemopuã segundo nossas hipóteses iniciais é considerada 

como contexto ecológico dos sujeitos. A escola é percebida como ambiente de interação e 

desenvolvimento, integrada com a comunidade.  

Os resultados iniciais da inserção na comunidade indígena possibilitam algumas 

reflexões registradas no Diário de Campo e articuladas com revisões bibliográficas sobre as 

temáticas desse estudo. Em uma das incursões a campo (24/03/2016) a comunidade estava 

nos preparativos para a Semana Cultural, em que escolas e pessoas interessadas agendam com 
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a Nhamandu Nhemopu’ã para passar um dia participando das atividades da Tekoá Pindó 

Mirim e tendo a oportunidade de conhecer a cultura dos Mbyá-Guarani da respectiva 

comunidade. Nessa manhã, os integrantes da escola e a comunidade em geral participavam 

ativamente em diferentes afazeres, como roçar a terra, identificar as árvores em guarani com 

as placas construídas com madeira e pirógrafo. Ao observar os pequenos indígenas, percebo 

suas autonomias e responsabilidades para com o trabalho. Em nenhum momento era um 

adulto que “comandava” as atividades, os pequenos indígenas trabalhavam espontaneamente e 

na atividade em que julgavam ser necessária sua participação e interesse. Gomes (2009) 

contribui ao dizer que: “[...] são as próprias crianças que muitas vezes se propõem a participar 

de alguma atividade (...) Tais formas de participação funcionam como situações de 

aprendizagem in loco” (p.88). A aprendizagem era a partir do interesse dos pequenos 

indígenas que realizam a atividade enquanto tinham vontade, largando a mesma a partir do 

momento que ela não era mais interessante para eles. Bergamaschi (2007) contribui ao dizer 

que 

O aprender, acionado pela curiosidade, privilegia a observação, o que 

configura um traço sobressalente e que busca no fazer, muito mais do que no 

dizer, possibilidades concretas para a aprendizagem. A pessoa é, desde 

pequena, uma observadora da natureza, da qual se sente parte, tendo-a como 

fonte inspiradora de vida e de educação, mas é também uma observadora do 

comportamento de outras pessoas. Especialmente os pequenos têm nos 

irmãos maiores e nos adultos seus parâmetros e, por meio da imitação, 

constroem seus comportamentos particulares (p. 202). 

A dicotomia seres humanos/natureza, a partir de uma visão antropocêntrica no nosso 

ponto de vista não é algo partilhado pela comunidade indígena na qual realizamos o campo de 

pesquisa. Durante diversas situações percebemos a conexão com a natureza em que a mesma 

faz parte da constituição do ser indígena e as aprendizagens ocorrem no e com o ambiente. 

Sato e Passos (2011) ao descreverem os habitantes de Mimoso, comunidade pantaneira se 

aproximam das explanações acima e contribuem ao relatar que: “São parte da natureza, suas 

raízes estão interpenetradas nela, de sorte que a visão modernista do mundo-objeto, como 

alteridade distinta do sujeito, é absolutamente desprezada. O que aprendem na natureza é 

necessariamente inferido para o mundo do conhecimento” (p.248).  

Na perspectiva da educação indígena as pessoas mais velhas dentro da aldeia são 

consideradas como livros de história já que eles possuem a sabedoria ancestral, os detentores 

da tradição. São considerados figuras de destaque dentro da aldeia e os professores indígenas 

buscam neles contribuições para o seu fazer docente. Conforme Bergamaschi (2010) os 

professores Kaingang e Guarani relatam que:  

[...] elegeram os velhos como seus formadores e ocupam um lugar de 

‘intermediários’, ‘mediadores’ dentro da aldeia, pois buscam nas pessoas 
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mais velhas ensinamentos que legitimem o seu fazer docente junto às 

crianças. Ensinam, também, o que os mais velhos não sabem, como ler e 

escrever, porém estão sempre voltados para um passado imaginado, 
evocando a sabedoria de antigamente (p.139). 

 As inserções na comunidade da Tekoá Pindó Mirim estão tendo continuidade 

no segundo semestre de 2016 para a coleta de mais informações sobre a cultura indígena e as 

ações em Educação Ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão momentânea acreditamos que para os indígenas Mbyá-Guarani da 

Tekoá Pindó Mirim a interação entre Educação Ambiental, ambiente e infância é de forma 

indissociável, pois essa comunidade compreende o ser humano como parte integrante da 

natureza e da sobrenatureza. Concebem os pequenos indígenas como parte constitutiva do 

grupo com identidades próprias, considerando as socializações das infâncias nesse contexto, 

dignas de respeitabilidade por parte dos adultos. A educação é um processo espontâneo 

enraizado no cotidiano da comunidade. 
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RESUMO: A Educação Ambiental enquanto área de conhecimento está em (des/re)construção. Tal 

fato pode ser extremamente profícuo se olharmos pela ótica das possibilidades de diálogo e 

interlocuções com outros saberes, bem como as urgências e as emergências desse campo. Nesse ensaio 

teórico apresentamos a Abordagem teórica metodológica de Desenvolvimento Humano denominado 

Bioecologia pelo seu mentor Urie Bronfenbrenner, e, que pode ser uma alternativa potente no que 

tange as perspectivas teóricas e práticas da Educação Ambiental. A proposta do “olhar ecológico” que 

envolve os diversos contextos em que a pessoa atua de forma ativa ou passiva permite uma percepção 

sistêmica e holística das problemáticas socioambientais. Compreender as interconexões entre os 

ambientes da pessoa em desenvolvimento é propor possibilidades mais eficientes, tanto no sentido da 

ação para solução, mas, sobretudo, para a prevenção.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Bioecologia do Desenvolvimento Humano. Educadores 

ambientais.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento humano deve acontecer de maneira ampla e promover interações e 

relações do indivíduo com ele mesmo, com o outro e com o ambiente é o que nos propõe a 

Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano desenvolvida por Bronfenbrenner 

(2002 e 2011). Essas relações podem determinar o curso de suas vidas de modo a contribuir 

inibindo ou incentivando competências sejam na esfera cognitiva, social ou afetiva. Nessa 

esteira, também se insere o objetivo da Educação Ambiental (EA) pensando no 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
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econômicos, científicos, culturais e éticos conforme nos aponta a Lei 9795 em seu art. 5º 

alínea I (BRASIL, 1999).  

A Educação Ambiental aposta no equilíbrio dinâmico do ambiente em que a vida é 

percebida em seu sentido pleno de interdependência dos elementos da natureza 

(GUIMARÃES, 1995). Os indivíduos interagem e constroem significados ao longo de sua 

constituição. Assim, acreditamos que essas ideias podem ser correlacionadas com a 

perspectiva teórica-metodológica da Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

apresentada por Bronfenbrenner (2002 e 2011), possibilitando uma forma profícua para 

pensar a EA tanto em termos teóricos como práticos. Diante desta assertiva surge um 

importante questionamento: quais as perspectivas teóricas e práticas estão sendo delineadas 

sobre a Bioecologia do Desenvolvimento Humano  para o campo da EA?  

No intuito de dar pistas para responder este questionamento iremos construir um 

diálogo que versará sobre o “olhar ecológico” proposto por Bronfenbrenner, que é um dos 

pontos mais potentes da abordagem Bioecológica (BRONFENBRENNER, 2002). Este, o 

olhar ecológico, promove a leitura do seu contexto mais imediato, o microssistema, mas 

também o mais distal, o macrossistema. Além disso, nela as características das pessoas e os 

mecanismos dos processos proximais primários (lugar e símbolos) são como motores do 

desenvolvimento psicológico. O lugar onde o indivíduo está inserido (casa, escola, 

universidade, trabalho, etc.), é seu microssistema e nesse, por sua vez, acontecem as 

interações mais imediatas por apresentar elementos que influenciam tal desenvolvimento. 

Entretanto, Bronfenbrenner (2002), esclarece que os acontecimentos no macrossistema 

(valores, políticas públicas, cultura, etc.) podem determinar os acontecimentos no 

microssistema da pessoa, há, portanto uma interdependência.  

Assim, faz-se extremamente necessário o trabalho multidisciplinar numa perspectiva 

holísitca e sistêmica para abordar questões ambientais, sendo a Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (ABDH) uma teoria-metodológica potente para nortear diversos 

estudos e ações. Assim objetivamos nesse artigo refletir sobre esta abordagem e suas 

contribuições para a Educação Ambiental (EA).  

O trabalho é de cunho qualitativo e a pesquisa é bibliográfica. No campo da Educação 

Ambiental fomentamos a discussão da identidade dessa área do conhecimento, visando 

esclarecer conceitos e estreitar as articulações com a Abordagem Bioecológica de 

Desenolvimento Humano. Esta é uma metodologia potente para estudos teóricos e práticos no 

campo da Educação Ambiental.  
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ABORDAGEM BIOECOLÓGICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTERLOCUÇÕES 

PROFÍCUAS E POTENTES 

 

Este estudo está alicerçado na Abordagem Bioecológica de Desenvolvimento Humano 

(ABDH) de Bronfenbrenner (2002), sendo potente no sentido de articular a Educação 

Ambiental (EA) nas diversas interlocuções com diferentes enfoques devido a sua visão 

sistêmica e holística sobre reciprocidade das relações das pessoas e seus contextos.  A EA 

propõe a crítica da realidade vivenciada, bem como o repensar de valores e atitudes com 

vistas ao equilíbrio local e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de vida 

(GUIMARÃES, 1995). Fazer esse deslocamento entre o contexto mais imediato da pessoa 

para o mais distante e observar os acontecimentos, fatos, situações que ocorrem nestes 

contextos nos parece o ideal se quisermos ver a totalidade.  

Conforme o Art. 1º da LEI nº 9.795 esclarece que por Educação  Ambiental entende-

se:  

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 complexidade e a visão sistêmica da Abordagem Bioecológica de Desenvolvimento 

Humano está em considerar os diversos contextos, o tempo e o processo, no qual a pessoa está 

inserida e que afeta e são afetados por ela (BRONFENBRENNER, 2011). Tal teia complexa 

não é possível dissociar, se nosso desejo é compreendê-la. Ao dividi-la ou separá-la em partes 

menores nos equivocamos facilmente, pois a parte não é igual ao todo e nem o todo igual às 

partes que dele se originaram, são coisas diferentes (MORIN, 2001).  

Bronfenbrenner (2002) esclarece que a pessoa influencia o ambiente e este, por sua 

vez, influencia a pessoa. Esta afirmação é sobremaneira consonante com a área da Educação 

Ambiental, em especial com o que nos ensina Sauvé (2005), em que trata da transformação do 

lugar que se vive, da melhoria da relação de cada pessoa com o mundo a partir da sua 

bagagem de conhecimento, e, consequente, contribuição para o desenvolvimento de 

sociedades responsáveis. Nesse sentido, as relações e interações que ali se estabelecem devem 

seguir esse mote, e conforme afirma Loureiro: “a qualidade ambiental e da vida que levamos 

é mediada pelas relações que estabelecemos entre nós e o mundo sob determinado momento 

histórico e organização social” (LOUREIRO, 2012, p.09). 
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A compreensão do desenvolvimento humano explica Bronfenbrenner (1996) exige o 

exame de sistemas de interação múltiplas de pessoas e de contextos, e considerar aspectos do 

meio ambiente além do mais imediato. Desprezar este entendimento mais ampliado, 

complexo e holístico “pode ser caracterizado como estudo do desenvolvimento humano fora 

do contexto” (1996, p. 18). Antes de prosseguir é preciso compreender o que o autor entende 

por ecologia do desenvolvimento humano: 

A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico da 

acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano ativo, em 

desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em 

que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é afetado 

pelas relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais amplos em que 

os ambientes estão inseridos. (BRONFENBRENNER, 2002 p. 18) 
O autor chama a atenção para alguns aspectos desse conceito: a) a pessoa não é uma 

tabula rasa, ou uma folha em branco, que recebe a influência unilateral do ambiente, mas uma 

pessoa dinâmica e que ao ingressar num contexto vai progressivamente reestruurando-o; b) da 

mesma forma que recebe influência deste contexto num movimento bidirecional, numa 

interação mútua caracterizada pela reciprocidade; c) estas interações não se limitam ao 

contexto considerado mais imediato, mas inclui as interconexões entre os diversos ambientes 

com os quais a pessoa tem contato de forma ativa ou passiva (BRONFENBRENNER, 1998).  

O meio ambiente ecológico concebido por Bronfenbrenner (1998), num exercício de 

abstração, pode ser considerado como estruturas concêntricas encaixadas umas nas outras, 

conectados e articulados entre si e são denominadas de: micro, meso, exo e macrossitemas 

Quando a criança sai de um microssistema conhecido, como a família, para integrar 

um novo microssistema como a escola, há um fenômeno de movimento no espaço ecológico, 

ou melhor, uma "transição ecológica" (BERSCH e YUNES, 2008). Conforme 

Bronfenbrenner, “ocorre uma transição ecológica sempre que a posição da pessoa no meio 

ambiente ecológico é alterada em resultado de uma mudança de papel, ambiente, ou ambos” 

(BRONFENBRENNER, 2002 p.22). E este movimento de transição entre um contexto e 

outro ocorre durante todo o ciclo vital.  

O ambiente ecológico é entendido por Bronfenbrenner (2002) como um sistema de 

estruturas agrupadas, independentes e dinâmicas. O primeiro nível está relacionado ao efeito 

de influências proximais, ambientais e orgânicas, que advém do interior do indivíduo, de suas 

características físicas e de objetos do ambiente imediato, que caracterizam a relação face a 

face.  

O mesossistema envolve inter-relações entre dois ou mais ambientes nos quais uma 

pessoa participa ativamente, podendo ser formado ou ampliado sempre que ela passa a fazer 

parte de novos ambientes. Em alguns casos, por exemplo, esse sistema inclui as relações que 
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uma criança mantém em casa, na escola, no clube, com amigos da vizinhança; em outros, 

apenas as relações exclusivamente familiares e com membros da igreja, clube, etc. da qual sua 

família faz parte. 

No exosssistema, a pessoa em desenvolvimento, não é participante ativa, mas neste 

contexto podem ocorrer eventos que a afetem, ou ainda vice e versa, podem ser afetados por 

acontecimentos do ambiente imediato onde a pessoa se encontra. Exosssistemas podem ser: 

para uma criança o local de trabalho dos pais, a escola do irmão ou a rede de amigos dos pais. 

Já para os adultos as organizações de bairro, serviço público municipal, postos de saúde, 

decisões do empregador, etc. 

E por fim, para ter claras as interconexões entre os contextos sistêmicos, há o 

macrossistema, que envolve todos os outros ambientes, formando uma rede articulada (ou 

não) que interagem e diferenciam de uma cultura para outra, nessa estão religião, modos de 

vida, valores, ideologias, etc. Para exemplificar questões macrossistêmicas, pode-se citar a 

estrutura política e cultural de uma família de classe média da Europa enquanto sistema, 

muito diferente de um grupo familiar de operários brasileiros.  

Esses sistemas representam o mapa ecológico do desenvolvimento humano da pessoa. 

Bronfenbrenner entende por desenvolvimento humano: 

mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o 

seu ambiente, (...) é o processo através do qual a pessoa desenvolvente 

adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida do meio 

ambiente ecológico, e se torna mais motivada e mais capaz de se envolver 

em atividades que revelam suas propriedades, sustentam ou restituíram 

aquele ambiente em níveis de complexidade semelhante ou maior de forma e 

conteúdo (BRONFENBRENNER, 2002, p. 5) 
E no tanger do desenvolvimento humano, o autor apresenta os processos proximais 

como interações humanas significativas e motores de desenvolvimento e aprendizagens. As 

inter-relações são denominadas por Bronfenbrenner (2002) como díades que evoluem de 

observacionais para primárias. O autor esclarece que ocorre uma díade “sempre que uma 

pessoa em um ambiente presta atenção às atividades de uma outra pessoa, ou delas participa, 

existe uma relação.” (BRONFENBRENNER, 2002 p.46). A díade, explica o autor é 

importante, em especial, por dois aspectos: ela constitui um contexto crítico para o 

desenvolvimento e serve como um bloco construtor básico do microssistema que potencializa 

a formação de estruturas interpessoais maiores – tríades, tétrades e assim por diante 

(BRONFENBRENNER, 2002).  

 Estas premissas abordadas na Bioecologia do Desenvolvimento Humano de 

Bronfenbrenner podem ser associadas ao enfoque sistêmico da Educação Ambiental, que 

aponta para a necessidade de uma educação que desvele a percepção sobre os sistemas 
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complexos e compostos por elementos indissociáveis (biopsicossociais) que compõem o 

ambiente (SAUVÉ, 2003). Nessa perspectiva, o educador ambiental, tanto no âmbito formal 

como não formal, deve valer-se deste conhecimento ao propor atividades de estudo ou de ação 

aos seus alunos. A compreensão dessa teoria é fundamental para refletir e agir sobre os 

problemas socioambientais. Ela nos auxilia no entendimento de que as estruturas estão inter-

relacionadas e que os conflitos, muitas vezes, têm relação direta com o mapa ecológico de 

cada um de nós.  

As problemáticas socioambientais são urgentes e emergentes o que nos mostra ser 

necessário adotar uma postura investigativa com ações multidisciplinares e que envolvam 

vários atores. As ações de diversos estudos prevêem o desenvolvimento de instrumentos e 

metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental, de forma inter e 

multidisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de ensino (ProNEA). As ações do 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) lançam algumas diretrizes e uma delas 

versa sobre a Transversalidade e Interdisciplinaridade, assegurando no âmbito educativo, a 

interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – 

ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política – visando a participação social 

na melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida (BRASIL, 2005). 

Portanto, não é apenas uma questão de conceito ou estrutura, mas de significado e, 

sobretudo de informação, formação e cultura instituída, que vão gerar atitudes e posturas 

enquanto educador ambiental. Esse olhar ecológico que considera o todo e, sobretudo, as 

interconexões dessa totalidade, pode promover ações mais profícuas em direção à 

minimização e resolução de problemas socioambientais, visando transformar seres humanos 

mais humanos (BRONFENBRENNER, 2011). 

A teoria, neste sentido, pode contribuir de forma significativa, uma vez que, possibilita 

o olhar ecológico, o qual estará atento aos contextos onde os indivíduos estão inseridos a fim 

de compreender o seu percurso de vida e como esses contextos se relacionam e interferem na 

vida desse sujeito. A compreensão do desenvolvimento humano explica Bronfenbrenner 

(2002), exige o exame de sistemas de interações múltiplas de pessoas e de contextos, e de 

considerar aspectos do meio ambiente além do mais imediato. Desprezar este entendimento 

mais ampliado, complexo e holístico pode ser caracterizado como estudo do desenvolvimento 

humano fora do contexto. 

 

ABORDAGEM BIOECOLÓGICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

POSSIBILIDADES TEÓRICO PRÁTICAS 
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Segundo a teoria de Bronfenbrenner (1996) os indivíduos são diretamente 

influenciados pelo modo como percebem e se relacionam no ambiente ao seu redor, bem 

como os lugares são influenciados e modificados pelos indivíduos numa relação de 

reciprocidade. A teoria bioecológica possibilita o olhar ecológico, o qual estará atento aos 

contextos onde os indivíduos estão inseridos a fim de compreender o seu percurso de vida e 

como esses contextos se relacionam e interferem na vida desse sujeito. O microssistema é o 

mais próximo dos indivíduos, onde acontecem as relações face a face, no qual Bronfenbrenner 

(1996) corrobora dizendo que o “microssistema é um padrão de atividades, papéis e relações 

interpessoais experienciadas pela pessoa em desenvolvimento nos contextos (...) contendo 

outras pessoas com distintas características de temperamento, personalidade e sistema de 

crenças” (BRONFENBRENNER, 2002, p. 176).  

A Abordagem nos possibilitou uma percepção mais acurada do microcontexto 

instituição de acolhimento, âmbito em que desenvolvemos a pesquisa de doutorado e que visa 

a conhecer o ambiente de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, bem como o 

papel do Educador Social neste contexto. Segundo estudos de Yunes, Miranda,Cuello (2004) 

realizados no município de Rio Grande, pode-se constatar que o ambiente institucional e as 

relações estabelecidas neste meio pela criança e pelo adolescente, podem apresentar tantos ou 

mais riscos ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo quanto à permanência na família 

da qual a pessoa em desenvolvimento foi retirada, podendo comprometer a construção de suas 

identidades e projetos futuros.  

A proposta tem por objetivo a construção de possibilidades, através de uma 

sistemática dialógica, no que se refere ao atendimento às crianças e aos adolescentes no 

microssistema das instituições de acolhimento, sob a perspectiva da Educação Ambiental não 

formal. Esta última tem como finalidade, trabalhar em prol da melhoria do atendimento dos 

educadores sociais para potencializar uma melhor qualidade de vida destes e das crianças e 

adolescentes institucionalizadas. Acredita-se que isso somente será possível por meio da 

práxis, o processo de ação/reflexão (FREIRE, 1996), onde teremos como resultado uma nova 

ação por meio da transformação dos sujeitos envolvidos e por conseqüência do microssistema. 

Bronfenbrenner (2002) afirma que se queremos mudar ambientes, precisamos mudar os 

comportamentos. E este é o foco da pesquisa: mudar o ambiente de acolhimento para 

ambiente de desenvolvimento através de mudanças significativas no comportamento dos 

educadores sociais e nas suas relações com as crianças e adolescentes acolhidos.  
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E para tal conquista seja efetivamente celebrada, é imprescindível investigar a atuação 

dos profissionais que atendem às crianças e aos adolescentes e que tem, ou deveriam ter, um 

papel fundamental. São estes cuidadores que podem representar o esteio num momento de 

solidão, dor, sofrimento, angustia em que se encontram os acolhidos. Além disso, são eles que 

podem ser os “propulsores” de desenvolvimento saudável para esta população em situação de 

risco psicossocial.  

Nesse emaranhado de relações entre sujeitos e lugares, o indivíduo, no caso o 

Educador Social, toma consciência de si mesmo, de seu papel na sociedade, de seus afetos, 

suas relações consigo mesmo, bem como com o outro, de seus valores, que são princípios 

constituintes da Educação Ambiental. Tal compreensão atrelada aos estudos, ações e intenções 

da EA nos parece fecundo, visto que, a ABDH propõe uma visão sistêmica dos contextos e 

suas inter-relações. Fato que é extremamente profícuo se queremos trabalhar com o 

conhecimento mais claro e profundo das problemáticas ambientais, sobretudo, sobre suas 

causas e não somente, voltar as preocupações e ações sobre as conseqüências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EA propõe a crítica da realidade vivenciada, formadora da cidadania, bem como o 

repensar de valores e atitudes com vistas ao equilíbrio local e global, como forma de obtenção 

da melhoria da qualidade de vida (GUIMARÃES, 1995). O olhar ecológico do educador 

ambiental promove a percepção de que as emoções devem ser valorizadas e que a afetividade 

é potencializadora de desenvolvimento. Além disso, propicia a integração dos indivíduos, 

possibilitando a estes uma maior segurança nas suas decisões, bem como o desenvolvimento 

do pensamento crítico.  

Considerar o mapa ecológico da pessoa poderá contribuir para uma compreensão mais 

sistêmica das problemáticas e ações no sentido de prevenção, bem como, amenizar 

comportamentos nocivos, individualistas e opressores. Acreditamos que a teoria pode 

contribuir significativamente para o campo da Educação Ambiental, em especial na 

perspectiva sistêmica, pois compreender o desenvolvimento humano é compreender como a 

sociedade se relaciona com a Terra, com o ambiente humano e não-humano e de que forma 

esse desenvolvimento (sadio ou não) irá afetar o meio ambiente ao seu redor. 
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RESUMO: O presente artigo foi desenvolvido a partir das intervenções socioambientais, 

experimentações cênicas e estudos desenvolvidos em uma tese de doutorado em Educação Ambiental. 

O processo de pesquisa, baseado em uma práxis problematizadora das questões socioambientais, 

indica a relevância de saberes produzidos enquanto o humano exercita o cuida de si mesmo, dos outros 

e dos ambientes em que habita. São contribuições para os campos da Educação Ambiental e da Saúde 

Coletiva, apontando para a complexidade e a indissociabilidade dos problemas ligados à subjetividade 

humana, às relações sociais e ao meio ambiente. Fundamenta-se no campo epistemológico da Análise 

Institucional, nas Três Ecologias e no método cartográfico de Deleuze e Guattari. Trata-se de uma 

pesquisa-intervenção que investiga a capacidade de transgredir regras e subverter papéis sociais na 

busca do entendimento dos problemas ambientais e desigualdades sociais. Coloca em evidência os 

processos alienantes do humano, favorecendo a análise crítica e o entendimento das intervenções 

como formas inovadoras de por em questão os universos instituídos e propor outros modos de 

coexistência.  
PALAVRAS-CHAVE: Método da Cartografia. Teatralidade Humana. Educação Ambiental. 
 

 

A CONCEPÇÃO DA TEATRALIDADE HUMANA 

 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de doutorado em 

Educação Ambiental, dando origem a concepção da Teatralidade Humana. Fundamentando-se 

no campo epistemológico da Análise Institucional, no método da cartografia (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995), nos estudos sobre As Três Ecologias (GUATTARI, 1990) e sobre a 

complexidade (MORIN, 1996 e 2007). Apresenta reflexões em torno da relação corpo-

ambiente, onde a ação humana é entendida de acordo com outro tipo de sensibilidade e de 

interação com o meio, proporcionando a experimentação de outras formas de cuidar e o 

desenvolvimento de um aprendizado que procura se desdobrar na transformação de si e do 

mundo. 

A concepção da Teatralidade Humana trabalha com uma definição de meio ambiente 

que quer dizer lugar de intercâmbio em múltiplas dimensões: entre cultura e natureza, 

representação e apresentação, matéria e energia, entre o atual e o virtual, razão e intuição, 
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instituído e instituinte, entre saberes populares e conhecimentos científicos. Onde o humano 

interage com o não humano em diversos espaços e de diversas formas, recompondo sua 

própria subjetividade através da práxis e de uma ética do sensível. 

A complexidade explica os fenômenos histórico-culturais intrínsecos nos 

biológicos e aponta para soluções que dependem da internalização de certas 

concepções. Neste sentido, a Educação Ambiental pode ser o eixo de 

interlocução das concepções éticas no sujeito, compreendendo-o como 

homem e animal, instintivo e civilizado, racional e emotivo, sapiens e 

demens e, mais importante, capacitado para compreender e multiplicar a 

própria inteligência (...) Os conceitos que cercam as dualidades do homo 

referem-se principalmente às suas capacidades de abarcar a condição 

humana na civilização e a condição primitiva do animal humano, parte 

inevitável da natureza. Refere-se ao paradoxo sociedade ou cultura X 

natureza, porém retirando a idéia de versus, ou seja, colocando sobre a união 

entre as condições que o constituem uma não mais que a outra. Porque de 

fato nunca existiu o homo sem a complexidade de sua subjetividade 

(indivíduo), seu meio (sociedade) e sua natureza (espécie). A complexidade 

coloca-se, a nosso ver, como uma epistemologia capaz de compreender o 

humano, sua natureza interna e sua natureza externa, isto é, por levar em 

conta todos os aspectos e categorias biológicas e sociais que o cercam: desde 

a fisiologia à pré-história, história e tradição (SANCHEZ e CALLONI, 

2013, p. 7 e 8). 

As experimentações cênicas apontam para a complexidade e a indissociabilidade dos 

problemas ligados ao meio ambiente (ecologia ambiental), à subjetividade humana (ecologia 

mental) e às relações sociais (ecologia social), aproximando atitude ecológica e pensamento 

filosófico. As Três Ecologias expressam a necessidade de fazermos emergir uma reflexão que 

busque ultrapassar os limites da lógica cartesiana, desinstalando o humano como centro e 

medida de todas as coisas. O que acontece através de articulações políticas e práticas 

cotidianas imbricadas com a ação do pesquisador em seu campo de investigação. 

Isto faz da Teatralidade Humana uma pesquisa-intervenção e tem como objetivo 

analisar e propor, através de experimentações cênicas com aspirações ético-estéticas, modos 

de coexistência que ampliem a capacidade humana de reinventar a relação consigo mesmo, 

com os outros, e com o meio ambiente. Um recurso de pesquisa em que o pesquisador ora se 

aproxima do objeto, ora se distancia, ora torna-se o próprio objeto, conquistando outras 

perspectivas de análise e autoanálise, dessa forma, põe em questão os ambientes que 

obstaculizam o encontro humano e subtraem as possibilidades de interação com os outros e o 

mundo.  

Esta investigação constitui-se como um analisador, criado artificialmente, que tem por 

objetivo proporcionar o entendimento dos problemas socioambientais, fornecendo algumas 

pistas de como podemos enfrentá-los e superá-los. Quando as experimentações da 

Teatralidade Humana são colocadas em funcionamento, procuram tornar “manifesto o jogo de 

forças, os desejos, interesses e fantasmas dos segmentos organizados” (BAREMBLITT, 2002, 
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p.135) a fim de interrogá-los. Pressupõe lidar com um conjunto de acontecimentos que se dão 

no tempo e no espaço por meio de uma atitude de abertura ao novo, ao diferente, ao 

desconhecido, aos fluxos e potencialidades do acaso, às necessidades e demandas, ampliando 

e fortalecendo a partilha, o trabalho em rede.  

Os dados produzidos no campo de pesquisa se dão em um permanente jogo de 

correspondência entre a prática interventiva e o campo conceitual, ao serem problematizadas 

algumas das temáticas que vêm sendo colocadas como desafio para a Saúde Coletiva e a 

Educação Ambiental. A necessidade do humano valorizar a vida, desenvolver atividades 

cooperativa e solidariamente, ampliar a sensibilidade e a capacidade inventiva, desejar e ir ao 

encontro de um futuro melhor partilhando sonhos e utopias, cuidando de si, do outro e do 

meio ambiente ao buscar romper com sua própria alienação. 

 

PRODUÇÃO DE OUTROS MODOS DE COEXISTÊNCIA 

 

A dimensão de alienação aqui utilizada defende que no mundo urbano contemporâneo, 

o humano vem eliminando gradualmente do seu corpo a capacidade de lidar com imprevistos, 

oscilações e incertezas, o que está atrelado ao fato de deixar de ser dono do seu próprio 

destino ao vender sua força de trabalho e abrir mão de atributos e qualidades potenciais, como 

sugere a concepção marxista. A relação do humano com sua atividade laboral é alienada, pois 

esta, assim como o produto e o benefício econômico não lhe pertence. Todavia, além dos 

problemas ligados à divisão técnica e social do trabalho, torna-se imprescindível avançarmos 

na análise, visto que na contemporaneidade os processos alienantes proliferam como uma 

epidemia. Também significam diminuição da capacidade de pensar e agir por conta própria, 

falta de engajamento político, crescente sentimento de solidão e isolamento, inércia 

intelectual, passividade diante das desigualdades sociais e problemas ambientais, 

embotamento da criatividade e da expressão, indiferença e falta de cuidado com os outros e o 

mundo, perturbação mental, falta de sensibilidade, inatividade física, entre outros aspectos.  

Em nosso tempo torna-se importante romper com um tipo de alienação entendida 

como condição normal dos corpos, como se o sedentarismo, a apatia e um desejo fraco 

fizessem parte da própria essência humana. Normalidade compreendida como uma falta de 

potência que priva o corpo de suas “capacidades virtuais ou atuais de produzir, inventar, 

transformar, etc. (...) das forças geradoras do radicalmente novo, criador de vida” 

(BAREMBLITT, 2002, p.163). 



 

673 

 

A questão que impulsiona a investigação propõe examinar de que forma é possível 

produzir modos de coexistência que procurem romper com esses processos alienantes, 

promovendo o cuidado consigo mesmo, o outro e o meio ambiente através das 

experimentações cênicas. Elaborá-la implica lidar com certos limites do conhecimento, pois 

não basta refletir e conscientizar-se a respeito dos problemas socioambientais, é preciso tomar 

decisões e efetivamente produzir as mudanças necessárias – na subjetividade humana, nas 

relações sociais e no meio ambiente.  

A análise das experimentações cênicas reforça a necessidade de promovermos 

pesquisas implicadas, movidas pelo desejo, que demandem o envolvimento direto do 

investigador e capazes de promover modos de coexistência inovadores, assim como outras 

formas de relacionamento e convívio. Iniciativas prático-teóricas que fomentem a intervenção 

do pesquisador em seu campo de pesquisa, bem como os processos autogestivos, a 

inventividade e a autonomia de grupos e pessoas. Expõe as relações entre o conteúdo 

propriamente teórico e uma prática de pesquisa que coloca em relevância o contato com o 

impensado, pondo em dúvida os valores que sustentam certas normas, regras, modelos e 

padrões instituídos. Entendendo que  

toda instituição compreende um movimento que a gera: o instituinte; um 

resultado: o instituído; e um processo: da institucionalização. Exemplos de 

instituições são: a linguagem, as relações de parentesco, a divisão social do 

trabalho, a religião, a justiça, o dinheiro, as forças armadas, etc. Um 

conglomerado importante de instituições é, por exemplo, o Estado. Para 

realizar concretamente sua função regulamentadora, as instituições 

materializam-se em organizações e estabelecimentos” (BAREMBLIT, 2002, 

p. 156 e 157). 

A análise das experimentações cênicas vem elucidando a concepção filosófica, os 

objetivos e as particularidades de um processo investigativo aberto à multiplicidade de 

saberes (acadêmicos e não acadêmicos) e peculiaridades dos grupos que participam das 

experimentações cênicas. Propõe a transmutação dos valores instituídos e a instauração de um 

movimento instituinte capaz de gerar novos valores e outras instituições. 

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa-intervenção provoca rupturas nas perspectivas colocadas pelo movimento 

da Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1998), principalmente naquelas referentes às relações entre 

teoria e prática, entre sujeito e objeto. As reflexões aqui desenvolvidas são objetivos da ação 

na pesquisa, através do exercício de desnaturalização das instituições, ou seja, das “árvores de 

decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, adotar  o que 
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é permitido e o que é indiferente” (BAREMBLIT, 2002, p. 156). Assim como, do acolhimento 

da noção de implicação colocada para o sujeito cognoscente.  

A análise implicada (LOURAU, 2004), permite compreendermos nosso envolvimento 

enquanto alternamos posições como sujeito e objeto da pesquisa, colocando em questão certos 

postulados de objetividade, neutralidade, imparcialidade que balizam a ciência clássica. 

Nessa perspectiva, sujeito e objeto se misturam, ou seja, quem conhece é conhecido e 

quem analisa é analisado, ao mesmo tempo em que intervém sobre a realidade. 

Conhecimentos acumulados e articulações intelectuais cedem espaço ao conjunto de forças 

sociais e políticas que emanam do ambiente, tendo em vista a abertura do investigador às 

interferências e sucessivas recomposições suscitadas pelo meio. Trata-se de um tipo de 

pesquisa constituída por uma coletividade, que se agrega para realizar experimentações 

cênicas com propósitos claramente definidos, onde múltiplas relações são experimentadas em 

um fluxo constante de desterritorialização e reterritorialização existencial. Na análise é 

utilizado o relato escrito dos participantes, suas falas durante as intervenções, assim como as 

respostas às questões formuladas pelo coordenador das atividades que são enviadas por e-mail 

a posteriori. O principal desafio das experimentações cênicas tem sido: reinventar se 

reinventando, ajudando-se mutuamente, acessando devires, acreditando em intuições, 

valorizando o outro em suas diferenças, mostrando-se como se vê, expressando-se tal como se 

sente, ampliando o conhecimento de si mesmo, agindo e pensando com o corpo inteiro em 

movimento, colocando-se em situações não normais (com relação às normalidades instituídas) 

e lidando com acontecimentos inesperados. Enfim, arriscando-se para além dos lugares 

seguros e confortáveis. 

Nas experimentações cênicas valoriza-se a importância de produzir alternativas 

teórico-práticas que incluam aspectos afetivos, vivenciais, imaginativos, auto reflexivos, 

criativos, de desmoronamento e reconstrução e, sobretudo, forneçam pistas de como acionar o 

desejo de reinventar a si mesmo e o mundo em que vivemos. As relações sociais vividas no 

processo de experimentação acontecem graças à existência de um ambiente que fomenta o 

intercâmbio entre diferentes histórias de vida e visões de mundo, a coexistência de variados 

pontos de vista (religiosos, estéticos, políticos, filosóficos, epistemológicos, etc.) e a interação 

entre diferentes grupos étnicos, classes sociais, gêneros, faixas etárias, etc. 

São modos de convívio agenciados pelo cuidado não somente no âmbito das relações 

humanas, enquanto são cultivadas relações de amizade, companheirismo, solidariedade, afeto 

etc., mas também da relação com o ambiente, enquanto são cultivadas novas maneiras de 

perceber e lidar com os outros animais, as plantas, a terra, o oxigênio, a água etc. 
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Reinventando o cuidar, o tocar, o ver, o sentir, o ouvir, o falar, o afetar e o ser afetado pelo 

outro e o meio, através de técnicas sensoriais e vivências em contato com a natureza. 

Trata-se de desenvolver uma metodologia focada nos processos inventivos (e não nos 

resultados destes), acionados pelos problemas, demandas e necessidades que surgem ao longo 

das experimentações cênicas. Dessa forma, talvez seja possível desenvolver uma concepção 

teórica que, de alguma forma, contribua com uma mudança de pensamentos e paradigmas 

capaz de impulsionar modos de coexistir que tenham como prioridade a vida em seu aspecto 

mais amplo, e não apenas o humano. 

O campo do empírico, aqui entendido como campo de intervenção, é um espaço 

delimitado pelas possibilidades que surgem no decorrer da experimentação, e permitem ao 

humano deslocar-se nos fluxos dos acontecimentos, em consonância com as portas que se 

abrem e se fecham, de acordo com as continuidades e interrupções. Onde o acontecimento é 

compreendido como o 

ato, processo e resultado da atividade afirmativa do acaso. É o momento de 

aparição do novo absoluto, da diferença e da singularidade. Estes atos, 

processos e resultados, consequências de conexões insólitas que escapam das 

constrições do instituído – organizado, estabelecido, são o substrato de 

transformações de pequeno ou grande porte que revolucionam a História em 

todos os seus níveis e âmbitos. O acontecimento atualiza as virtualidades, 

cuja essência não coincide com as possibilidades. O virtual não existe, mas 
faz parte da realidade (BAREMBLITT, 2002, p.134). 

A pesquisa-intervenção constitui-se como uma espécie de aventura por territórios 

desconhecidos, em virtude do permanente processo de transformação e adequação aos grupos 

e espaços onde acontecem as experimentações cênicas. Acentua a importância de aprender a 

lidar com imprevistos e incertezas no seu próprio corpo e fazer proliferar outros modos de 

subjetivação, aberto as surpresas, dúvidas, inquietações e oscilações. A concepção da 

Teatralidade Humana mostra seu potencial produtor de sentidos, na medida em que o método 

de trabalho implementa novas formas de se relacionar, mais sensíveis e menos opressoras, 

esteticamente aprazíveis, colocando em suspeita as formas instituídas.    

Quebrar o acostumado, para favorecer a emergência do inovador, 

imprevisível, inesperado: isso interessa aos pesquisadores! Os cientistas 

sociais que estudam as relações de poder encontram a necessidade de 

elaborar dispositivos ou entender como os que existem foram historicamente 

instituídos. Lembremo-nos da obra de Michel Foucault, com seus conceitos 

de “arqueologia do saber” e de “epistêmé”: uma formação social já define o 

que se pode saber e em que formas se pode conhecer; mas igualmente, o que 

não se pode pensar, o que é proibido para o pensamento ou simplesmente, 

velado para ele; agora, define também as potências e os limites do 

pensamento crítico irreverente, ou seja, como se pode e em que formas se 

pode, mediante um esforço crítico impar, revelar parte do proibido, atingir 

parte do inacessível, ou seja, em momentos revolucionários, pensar o 

impensável. A própria realidade está cheia de dispositivos de todos os 
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gêneros! Portanto, os pesquisadores ainda mais que quaisquer outros, estão 

convidados a se questionar sobre o que seu método de trabalho permite e, no 

mesmo gesto, proíbe de descobrir, entender, pensar (GAUTHIER, 2009, p. 
08 e 09). 

Um agenciamento coletivo (GUATTARI, 1981 e 1992) é processado para que outras 

formas de pensar e se relacionar possam emergir. Muitas vezes, conectando acontecimentos 

distintos e até mesmo contraditórios, que constituem a pesquisa-intervenção: as reuniões do 

Grupo de Pesquisa “As Três Ecologias de Félix Guattari”; as inúmeras conversas a respeito de 

questões pessoais e não acadêmicas com membros do Grupo; a partilha de sonhos e utopias; 

os textos criados coletivamente; a elaboração conjunta de táticas e estratégias; os cursos de 

formação e atividades extensionistas, as aulas ministradas; as experimentações propriamente 

ditas, os múltiplos afetos que atravessam o processo de investigação, entre outros 

acontecimentos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concepção da Teatralidade Humana progride na perspectiva das experimentações 

estéticas de cuidado, avança na direção da Educação Ambiental e Saúde Coletiva, e 

possibilita o reconhecimento dos estereótipos vividos nas relações instituídas, desvelando e 

tornando conscientes os comportamentos e formas de expressão padronizadas. Opera no 

entendimento da percepção do humano, promovendo outras formas de sentir e atuar, 

fomentando um agir mais ético e atento à importância de relações pautadas no cuidado, 

enfim, outros processos de subjetivação. 

O processo de experimentação e intervenção indica que existe uma potência 

transformadora no encontro humano, nas relações solidárias, na interação com o não humano, 

no desenvolvimento da sensibilidade e da intuição, enquanto potencializam-se novas formas 

de expressão e de ensino-aprendizagem – um conhecimento que se apreende com o corpo em 

movimento, relacionando-se com o outro e o mundo, buscando alternativas, ousando, criando 

outras soluções para os mesmos problemas.  

O processo de experimentação estimula o acesso a certas lembranças remotas, imagens 

em constituição (espectros), desejos longínquos, processos de significação, atualizações e 

sensações inenarráveis, sinalizando a importância dos devires, no que diz respeito às 

mudanças de percepção e atitude frente à realidade e ao desconhecido. 

A pesquisa-intervenção da Teatralidade Humana procura manter-se fiel às 

descontinuidades e perturbações do processo de experimentação, colocando tais vetores no 
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fluxo dos acontecimentos vividos. Difundi-la enquanto prática de cuidado de si, dos outros e 

do mundo é uma maneira de qualificar as relações humanas e contribuir com o 

aprofundamento das questões ligadas à Educação, Saúde Coletiva e desenvolvimento 

humano. 

É sabido que aqueles que passam pelo processo de experimentação vivem certos 

estranhamentos e desconfortos, não porque estejam rompendo com seus próprios eixos e 

territórios existenciais, mas porque se desalinham com relação ao grande eixo que faz girar 

toda a parafernália social. Este é o preço da invenção e da ruptura com as convenções e 

preceitos sociais. 

A experimentação estética propõe uma ética da permanente reinvenção de si e do 

mundo, instigando o humano a fazer uma busca na tentativa de transformar-se, em alguma 

medida, no próprio ambiente em que seu corpo habita. Instiga-nos a pesquisar certas 

possibilidades de intercâmbio com o meio que sejam abertas aos devires: devir-água, devir-

vegetal, devir-animal, devir-inumano. Não se trata de um processo passivo, em absoluto, pois 

o humano transforma-se transformando.  

A pesquisa-intervenção evidencia a importância de aprender a lidar com forças e 

fragilidades, de trabalhar cooperativamente, de lidar criativamente com opressões, de sentir e 

perceber a vida a partir de outros ângulos e perspectivas. As intervenções têm permitido 

aprender um pouco mais sobre a força das emoções, ímpetos e sensações. Momentos 

importantes porque acionam o corpo, rompem com alienações, impulsionando o humano à 

ação, criando condições de possibilidade para que manifeste suas capacidades sensíveis, 

estéticas e transformadoras da realidade. 

Dado o caráter processual da pesquisa, entende-se que é de fundamental importância 

que ações e reflexões permaneçam em movimento, influenciando-se mutuamente. A 

investigação propõe-se a continuar analisando criticamente e problematizando o que acontece 

no campo de pesquisa, de acordo com as proposições teórico-metodológicas que embasam a 

intervenção. Pretendem continuar religando cultura e natureza ao transmutar energias sutis e 

revelar potencialidades que o humano desconhecia em si mesmo: novas capacidades de 

expressão, de comunicação, de intercâmbio e a extraordinária aptidão de superar seus próprios 

limites e dificuldades. 

Entretanto, é prudente continuar questionando se o que está sendo feito contribuirá 

com a produção de modos de coexistência que rompam com a alienação e promovam o 

cuidado consigo, com o outro e com o ambiente. Será que as intervenções e experimentações 

poderão despertar o desejo de um futuro melhor, enquanto transmutam-se os valores de uma 
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sociedade movida pela lógica consumista? Como continuar qualificando a pesquisa do ponto 

de vista da invenção de modos de coexistência que promovam o cuidado e a saúde coletiva?  

É preciso continuar a problematizar a atitude transformadora, bem como os próprios 

estudos e análises da Teatralidade Humana, reafirmando permanentemente a importância da 

autoanálise e de um saber pautado na ética e na criação de uma sociedade comprometida com 

o cuidado. Talvez, dessa forma, seja possível avançar um pouco mais nos propósitos e 

objetivos, entendendo melhor aquilo que está sendo feito ou que se pensa estar fazendo. A 

pesquisa tem gerado a convicção de que é preciso continuar duvidando das certezas para que 

um novo conhecimento e uma nova sociedade possam emergir.   
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MAR, AREIA E SENSIBILIDADE AMBIENTAL: PRIMEIROS 

APONTAMENTOS SOBRE A PAISAGEM NA PRAIA DO 

CASSINO 

 

 
Felipe Nóbrega Ferreira
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Resumo: O Rio Grande do Sul possui uma faixa costeira que ultrapassa os 600 km de extensão, 

abrangendo uma série de municípios em contato direto com as margens atlânticas. É nesse 

cenário litorâneo que apresentamos uma proposta interpretativa no campo da Educação 

Ambiental a partir da representação da paisagem, tendo como recorte a Praia do Cassino - que 

se localiza na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Estado. Ao elencar uma série de 

inflexões históricas que levam em consideração impactos ambientais nessa praia, elaboramos 

um esforço interpretativo que visa a criação de uma síntese dos tensionamentos, bem como as 

projeções de sensibilidades e práticas socioambientais que se dão a ver na constituição dessa 

relação entre homem e natureza/litoral. Valendo-se do suporte iconográfico, percebemos que 

uma praia é inventada, praticada e, em nosso entendimento, suas representações estão como vias 

de acesso a novas problematizações que, nesses primeiros apontamentos, são apresentadas como 

possíveis no campo da Educação Ambiental.   
Palavras-chaves: Litoral. Representação da paisagem. Educação Ambiental,  

 

 

RIBOMBOS... 

 

Poderíamos pensar um cenário de praia da seguinte maneira: a linha de horizonte 

que separa o que é céu do que é mar, no limite possível do olhar. De um lado o traçado 

de pedras que impõe uma barreira, e do outro lado o que sobra de um antigo navio 

encalhado. Às costas o cordão de dunas que divide a areia do asfalto.  

Essa elaboração panorâmica nos aproxima da faixa de mais de 600 km de 

extensão do litoral do Rio Grande do Sul. No caso, a praia a qual descrevemos, trata-se 

do Balneário Cassino, localizado na cidade de Rio Grande. 

Se parece acertada a proposição de Pierre Bourdieu, de que toda percepção do 

mundo natural não tem, em si, nada de natural, é por que compreende que qualquer 

recorte regional, tanto em seu plano físico como simbólico, foi fruto de uma disputa 

capaz de gerar uma representação vencedora (BOURDIEU, 2007). Nesse sentido, o que 

está em jogo no cenário que elaboramos é uma representação de praia que consideramos 
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hoje vencedora nessa esfera de disputas regionais/locais que dão a ver geografias e 

simbolismos específicos.   

Estamos falando, então, de um cenário vencedor que, para tal, incorporou: a) 

Molhes da Barra/Molhe Oeste, dois braços de pedra que projetam uma embocadura de 

acesso seguro à unidade portuária, e também marcam a divisão entre oceano e Lagoa 

dos Patos, a fronteira para praia de banhos; b) o sinistro do navio Altair, que foi 

apropriado como ponto turístico já que a embarcação jamais foi removida e, com isso, 

passou a fazer parte da narrativa histórica dessa praia de maneira física desde 1976.  

Assim, o que propomos no presente artigo é a construção de um primeiro 

esforço interpretativo acerca da relação homem-natureza nesse espaço denominado 

Praia do Cassino, que compreende a faixa de cerca de 16 km que vai dos molhes de 

pedra até o referido navio, percebendo através da representação da paisagem como se 

deu a dinâmica de apropriação, transformação e projeção de sensibilidades ambientais 

que ocorrem nas práticas sociais forjadas nesse recorte. Desse movimento, acreditamos 

ser possível traçar não só uma síntese narrativa capaz de perceber esse meio ambiente 

em sua historicidade específica, mas também de propor um de rearranjo nos limites 

desse enquadramento, contribuindo para renovar o diálogo ecológico sobre essa praia.  

Dialogamos diretamente com algumas obras
338

 que poderiam ser traduzidas 

metodologicamente dentro de um esforço interpretativo que, mesmo oriundo da História 

Ambiental, nos aproxima muito da sistematização proposta por Isabel Cristina de 

Moura Carvalho (2002). Ao conceber o educador ambiental essencialmente um 

intérprete da/na busca de sentidos das ações humanas que estão na origem dos processos 

socioambientais, ela propõe para o campo da Educação Ambiental (EA):  

Ao evidenciar os sentidos culturais e políticos em processos de 

interação sociedade-natureza, o educador seria um intérprete das 

percepções – que também são, por sua vez – interpretações humanas 

no meio ambiente (CARVALHO, 2002, p. 32). 

Ao pensar essa abordagem interpretativa, levamos em consideração a 

complexidade envolvida na elaboração dinâmica de determinado meio ambiente, o que 

nos faz lembrar imediatamente das palavras de Marcos Reigota, que dialogam 

diretamente com a perspectiva teórico-metodológica que estamos propondo aqui:  

um lugar determinado e/ou percebido onde estão as relações 

dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. 

Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica e 
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 �
 A ferro e fogo (DEAN, 1995); Floresta da Tijuca: natureza e civilização (HEYNEMANN, 

1995); A terra dos brasis (ASSUNÇÃO, 2005).  
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processos históricos e políticos de transformação da natureza na 

sociedade (REIGOTA, 2001, p. 21).  

Ao mesmo tempo em que tal complexidade pode ser mapeada, seria importante 

pensar para além dessa decodificação. Assim, tentaremos sinalizar aqui, mesmo que 

brevemente, a possibilidade de uma nova síntese narrativa que, ao inscrever em si a 

sensibilidade socioambiental, possa reorganizar as representações vigentes, e também 

suas práticas contemporâneas.  

Antes de entrarmos nessa praia ainda cabe uma consideração, que diz respeito ao 

acesso às sensibilidades. O que aqui apresentamos é o suporte da fotografia, esse 

registro sensível que, para nós, está como um artefato da cultura visual, na qual se 

inventariam informações acerca daquele preciso fragmento de espaço-tempo que foi 

capturado. (GUIMARÃES, PREVE, 2012).  

Ou seja, o ato de investigar esses enquadramentos de paisagem dá a ver formas 

de organizar o mundo, que se manifestam em representações sempre sensíveis, pois 

expõem a agência humana em toda sua relação com a natureza enquanto integrante do 

meio ambiente, e interlocutor social do mesmo, indo da percepção individual à 

sensibilidade partilhada. A fotografia se coloca, então, como essa fonte iconográfica que 

pode dar clareza aos exercícios de problematização (MARTINEZ, 20111, p. 32), 

demonstrando tensionamentos que, nesse trabalho, serão investigados a partir de um 

repertório de fotos que começam em 1890, e acompanham intervenções na paisagem 

que são demarcadas até um último desdobramento em 2013 com o surgimento do 

complexo de torres de energia eólica.  

 

COM OS PÉS NA AREIA 
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Imagem 1: Vista balnear – Irmãos Fontana, 1890  
Fonte: Bibliotheca Riograndense 

 

Nessa panorâmica, que mostra a construção de camarotes e cabines de banho aos 

moldes europeus, a ação antrópica se faz presente na materialidade desses elementos 

que, além de reivindicar a modernidade mimetizada, forja uma paisagem que 

reconfigura o espaço natural, dotando-a de um sentido social específico. Estar na praia, 

nesse momento, é estar dentro desse perímetro, hierarquizado enquanto produção 

cultural humana, pois dá a ver tanto uma escolha geográfica do ponto a ser utilizado 

dentro dessa costa de banhos, como também a possibilidade de controle social a partir 

do ver e ser visto nesse recorte, fazendo da própria restrição uma estratégia importante 

de ocupação da praia nesse momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: 

construção do Molhe Oeste, 1904 
Fonte: Bibliotheca Riograndense 

 

Após quatorze anos, podemos dizer que a imagem acima modificou o cenário, já 

que o olhar agora encontra uma barreira de pedras que se estende por quilômetros mar à 

dentro, demarcando fronteiras marítimas e forjando uma embocadura formada por 

rochas transformadas em parte dessa moldura litorânea que o homem criou a partir de 

1904. As obras desse melhoramento de fins comerciais-portuários se estenderam por 

mais de dez anos, finalizando em 1 de março de 1915, quando entrou na barra o navio-

escola da Benjamin Constant, da armada nacional, possuindo um calado de 6,35 metros  
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I

magem 3: 
Festejos 

de 

carnaval, 

década de 

1930  
F

onte: 

Acervo de 

Maria 

Amélia 

Estima 
 

A

ssim 

como a 

natureza 

agregou 

mais um elemento material a sua paisagem, as práticas na areia desse local então 

chamado de Villa Sequeira também sofrem suas alterações no decorrer dos novecentos. 

A apropriação em massa da praia começa a se fazer perceber em eventos como o 

carnaval de beira de praia, que serve como uma forma de inverter o mundo social 

vigente, quando sujeitos à margem social ocupam espaços destinados às camadas mais 

ricas da sociedade.  

 Outra importante modificação dos limites da praia nesse período irá ser 

sentida quando o automóvel passa a integrar esse cenário. A partir da década de 1930 

será comum encontrar fotos de famílias ao lado de seus carros na beira da praia
339

, o que 

irá resultar, em nosso entendimento, num movimento de extensão dos limites da 

paisagem desse litoral, forjando a ampliação do uso do espaço de banhos em si, que irá 

atender tanto um processo de distinção social pela possibilidade do afastamento dessas 

massas que começam a frequentar o balneário no entorno da avenida perpendicular à 

praia, como também irá projetar a aproximação com espaços naturais ao longo da costa 

que antes não eram explorados pelos sujeitos.  
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 �
 Aqui vale lembrar dos apontamentos de Nicolau Sevcenko, quando diz que numa sociedade 

que se mecanizava, o automóvel passava a ser pensado como uma “moldura mecânica sofisticada do 

poder” (SEVCENKO, 1992, p. 74). Ou seja, agregar às imagens a esses veículos evidenciava não só o 

status social, como também gerava a associação do corpo-máquina em voga na primeira metade dos 

novecentos.  
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Imagem 4: Praia do Cassino, década de 1930  
Fonte: Acervo de Maria Amélia Estima 

 

Quando a praia do Cassino se torna itinerário turístico das cidades vizinhas da 

região, os ônibus que, diariamente, chegam à localidade, estacionam na beira-mar, 

forjando um alinhamento mecânico que estabelece ao cenário uma nova separação entre 

as dunas e o mar, posicionando-se imediatamente atrás dos antigos camarotes até o 

ponto de, com o desaparecimento desses, se transformar no novo cordão de 

sociabilidade produzido pelos sujeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5: Expresso Pelotas-Rio Grande, 1963  
Fonte: Acervo de Maria Amélia Estima 
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Sobretudo vindos de Pelotas, os ônibus de excursão procuravam permanecer o 

mais próximo possível da água, permitindo aos turistas o acesso ao local de 

armazenagem dos seus pertences pessoais. Nas décadas seguintes irá se consolidar o uso 

dos automotores na beira da praia, o que causará impactos ambientais apresentados por 

estudos que os caracterizam especificamente, como também alertam para as 

consequências dessa prática (VIEIRA, CALLIARI E OLIVEIRA, 2004) 

 

Imagem 6: Praia do Cassino, 1972  
Fonte: Acervo de Maria Amélia Estima 

 

 A pose, o clique, a representação corporificada na praia lotada. O registro 

familiar e afetivo está desenhado nessa imagem que passa a ser recorrente para o 

cenário costeiro. Lotada, os guarda-sóis colorem a areia a partir da década de 1970, que 

passa a ser riscada pela bicicleta, que se insinua ao fundo, menos potente que um carro, 

mas agora parte dessa paisagem que pode ser alcançada em extensão maior por mais 

pessoas, já que tal tipo veículo é de acesso popular.  
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Imagem 7: Terminal turístico, década de 1980 
Fonte: Acervo de Maria Amélia Estima 

  

Se antes o molhe de pedra parecia distante ao olhar, e também ao uso para 

banhos, com a facilidade no deslocamento, a intervenção na natureza foi elaborada, 

agora, pelo poder público local. Surge, assim, o Terminal Turístico no final da década de 

1970, servindo de paradouro do ônibus local, além de possuir um restaurante e ponto de 

acampamento. Encerrou suas atividades na década seguinte por motivos que vão de 

baixa lucratividade até a falta de manutenção que sanassem as intempéries da natureza 

costeira, essencialmente a movimentação do cordão de dunas.   
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Imagem 8: encalho do navio Altair, 1976  
Fonte: Acervo de Maria Amélia Estima 

 

Cerca de 12 km ao sul, em 09 de junho de 1976, ocorria o encalhe do navio 

Altair na praia do Cassino. Não resistindo a tempestades, o graneleiro com carga de 

quase cinco mil toneladas de trigo vindos da Argentina, e com destino ao Estado do Rio 

Grande do Norte, acabou sendo jogado à costa em uma planície de areia perdendo a 

totalidade dos produtos que transportava.  

Demarcado por inúmeras elaborações no âmbito das representações como ponto 

turístico do município
340

, acreditamos que nesse desastre para os tripulantes, mas nada 

fora do comum dentro do contexto da natureza, a permanência física da embarcação ao 

longo dos anos forjou o que consideramos como “limite de paisagem” daquilo que é 

representado como praia do Cassino – uma linha de costa que vai do Molhe Oeste até o 

Altair.  

Porém, se no início do texto apontamos para um novo desdobramento no que diz 

respeito às representações acerca dessa natureza, não foi sem razão. A partir de 2013 
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 �
 Veja: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/02/embarcacao-encalhada-e-engolida-pela-areia-

no-cassino-2413991.html ou numa perspectiva institucional 

http://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/index.php/atrativos-turisticos/detalhes+401e,,navio-altair.html  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/02/embarcacao-encalhada-e-engolida-pela-areia-no-cassino-2413991.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/02/embarcacao-encalhada-e-engolida-pela-areia-no-cassino-2413991.html
http://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/index.php/atrativos-turisticos/detalhes+401e,,navio-altair.html
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foram instaladas 32 torres aerogeradores de energia eólica que são vistas pelos 

frequentadores da praia, instituindo uma gradação perspectiva a essa paisagem, já que 

mesmo não estando tão afastado da zona central do bairro, cria um horizonte ao olhar 

que passou, desde então, a fazer parte dos discursos visuais
341

 dessa parte da costa do 

Rio Grande do Sul.  

Com mais de 90 metros de altura, elas fazem parte do complexo eólico Corredor 

do Bolaxa que, junto com o complexo Corredor do Senandes, são empreendimentos 

visando integrar “uma linha de transmissão de 48 quilômetros” (DIÁRIO POPULAR, 

08/12/2013). Ainda, a escolha desses locais se deu em função do “vento frio e úmido 

que sopra pelo litoral, inclusive no verão, espantando os visitantes da beira da praia, é o 

que garante as melhores condições para a geração de energia” (DIÁRIO POPULAR, 

08/12/2013).  

Como se pode perceber, a mesma natureza opera diferentes arranjos humanos 

nesse ambiente costeiro. Por mais que seja contraditório o fato de uma construção de 

paisagem ser criada, justamente, por fatores que não atrairiam turistas a uma praia (a 

condição dos ventos), dá a ver a força mobilizadora de representação desse espaço, 

ligada a energia limpa, a captação de receita por parte dos municípios que abrigam essa 

estrutura, e o turismo.  

 Tal conjunto de subsídios colabora para esse entendimento de novo “limite de 

paisagem” que propomos aqui para enquadrar esse cenário natural manejado pelo 

homem em múltiplas intervenções - poderíamos incluir ainda a cultura artesanal da 

pesca nessa região, por exemplo - gerando uma gama de representações que se assentam 

em práticas que, continuamente, projetam sentidos através das experiências humanas.  
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 �
 Veja http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/01/parque-eolico-muda-paisagem-

da-praia-do-cassino-no-sul-do-rs.html  

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/01/parque-eolico-muda-paisagem-da-praia-do-cassino-no-sul-do-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/01/parque-eolico-muda-paisagem-da-praia-do-cassino-no-sul-do-rs.html
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Imagem 9: torres eólicas, abril de 2015  
Fonte: Gisely Boherer

342 

 

UMA BREVE PROPOSTA DE SÍNTESE 

  

Como aponta Simon Schama, serão os modos de olhar que possibilitarão 

redescobrir elementos que nos circundam e projetam sentidos no mundo (SCHAMA, 

1996, p. 24). Seguindo a linha de raciocínio de Donald Worster (1991), esse 

reposicionamento do olhar ocorre no campo científico quando se dá o abandono de 

algumas certezas, e o entendimento, a partir do final da década de 1960, de uma 

sociedade que se globaliza e precisa lidar com novos problemas e demandas sociais, 

repercutindo em estudos de cunho histórico-ecológicos.  

Desse processo, elementos novos surgem no tecido social, resultantes desse 

olhar que compreende o ser humano como parte dos ecossistemas enquanto organismo 

biológico, mas também como produtor de cultura que, em diferentes níveis e situações, 

afetam outros organismos, dando vazão a tensões que se não forem compartilhadas 

podem fazer do silêncio uma excelente estratégia de esgotamento de ambientes e 

recursos naturais em alguns casos.  

Do esforço interpretativo que falamos no início desse artigo, o que 

vislumbramos são breves apontamentos sobre a construção da relação dos sujeitos com 

a natureza de uma parte da costa do Rio Grande do Sul. Esse primeiro mapeamento que 
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 �
 Disponível online em http://www.amontanhista.com.br/aventuras/cassino-a-maior-praia-do-

mundo-trekking-2-o-dia/  
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expõe, a partir da representação da paisagem, alguns momentos de inflexão (camarotes 

e cabines, veículos, alteração no cordão de dunas, empreendimentos) nessa natureza 

costeira. 

Dos diversos momentos de interação entre homem e natureza, sensibilidades 

ambientais podem ser apreendidas e problematizadas pelo educador ambiental 

intérprete. O resultado desse exercício será uma nova chave narrativa de entendimento 

socioambiental, capaz de fazer desse “reposicionamento do olhar” a porta de diálogo 

com uma postura ética capaz de repensar essa praia, e seus usos, na contemporaneidade.  
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OBSERVAÇÕES DE UM CONTATO PRIMORDIAL: CARTOGRAFIAS 
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RESUMO: No decorrer do ano de 2015, o grupo de Pesquisa e Extensão Comunicação, Educação 

Ambiental e Interfaces (Ceami), Univates ofertou e pesquisou acontecimentos que emergiram em 

oficinas de educação ambiental que exploram Vivências com a Natureza, baseadas no método de 

Aprendizagem Sequencial proposto por Joseph Cornell. O objetivo da investigação era perceber como 

os sujeitos envolvidos eram tocados por aquele ambiente em que se encontravam na experiência, mas 

logo também se passou a observar como aqueles grupos estavam sendo afetados pelas escolhas das 

professoras no processo. Utilizamos como método de pesquisa e análise a cartografia. O método 

elaborado por Deleuze e Guattari se utiliza da experiência para explorar a subjetividade dos 

envolvidos, privilegiando a partilha entre pesquisadores e pesquisados na construção do 

conhecimento.  Iniciamos nos questionando como a experiência com a natureza afetava os sujeitos. 

Primeiramente voltamos o olhar para as crianças envolvidas no processo, em seguida também 

passamos a observar os professores e acompanhantes, que geralmente preferiam não participar da 

experiência. Então, questionamo-nos como a interação ou não deles afetava a experiência dos seus 

alunos.   
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Vivências com a Natureza. Método cartográfico. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contato com o ambiente natural possibilita experiências sensíveis. A natureza 

desperta potências e nos conecta com nossas intensidades que, muitas vezes, encontram-se 

adormecidas. Partindo desses pressupostos este artigo explora observações realizadas durante 

atividades de educação ambiental que aconteceram em Lajeado, em 2015, com crianças. As 

oficinas foram organizadas, realizadas e investigadas por integrantes do grupo de pesquisa e 

extensão Comunicação, Educação Ambiental e Interfaces (CNPq), que atua na UNIVATES.  
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Foram acompanhadas sete oficinas nas quais participavam turmas de crianças e 

adolescentes de 4 a 16 anos, provenientes de escolas da região. Estes, nunca haviam 

participado das atividades. Cada turma, com exceção dos adolescentes, eram acompanhados 

por suas professoras titulares e, em alguns momentos, também pelas coordenadoras e 

diretoras das escolas.   

Assim, para habitar o campo, voltamos nossos olhos para a experiência a partir do 

método da cartografia. Começamos a nos questionar como a experiência com a natureza 

afetava os participantes. Ao longo das observações começou a nos tocar a maneira como as 

professoras destes grupos interagiam. A partir daí buscou-se a descrever como professores, 

alunos e a natureza afetavam-se mutuamente, mediados por vivências ao ar livre. O método 

cartográfico mostrou-se pertinente para a aproximação deste objeto de estudo. Neste artigo 

exploramos descrições das observações dos acontecimentos. 

 

2 VIVÊNCIAS NA NATUREZA 

 

As vivências na natureza são jogos que promovem a integração do ser no meio natural, 

explorando os cinco sentidos dos participantes. Joseph Cornell, criador da proposta, 

denominou este método de Aprendizagem Sequencial (CORNELL, 2005; 2008). As 

atividades são organizadas para promover a interação com o ambiente e com os outros 

participantes, passando de brincadeiras mais dinâmicas para outras mais introspectivas, 

gradativamente. A natureza é educadora e parceira. 

O método traduz uma forma de pensar o ambiente natural de maneira sensível, 

explorando o sentimento de pertencimento.  Mendonça (2000), autora que trouxe o método 

para o Brasil por meio do Instituto Romã, entende que Cornell leva em consideração que é 

necessário despertar a afetividade para a conservação dos ambientes naturais, e não somente 

ter informação ou conhecimento.  

As atividades ambientais descritas por Cornell invocam a compreensão de que somos 

parte da natureza. O Aprendizado Sequencial busca uma reconexão por meio de atividades 

que explorem os sentidos em jogos de observação e reflexão, que mantém uma sequência 

entre si. 

Conforme Cornell (2008) o método das vivências se divide em cinco fases, na 

primeira fase objetivo é despertar o entusiasmo, divertindo-se com os outros participantes. Em 

seguida busca-se concentrar a atenção aprofundando-se a percepção por meio de atividades 

que geram maior introspecção. Em seguida geram-se possibilidades de Experiência direta, 
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quando o participante passa a fazer descobertas, entregando-se ao contato direto com a 

natureza. Na quarta e última fase é momento de compartilhar inspiração, para que o educador 

entenda como se deu para cada um a experiência.  

Aproveita-se cada atividade estabelecendo uma continuidade e sua construção de 

acordo com o seu fluxo de energia em cada momento. O educador precisa estar atento às 

intensidades e formas que emergem no decorrer das vivências.  

 

3 A CARTOGRAFIA E O CARTÓGRAFO 

 

O método elaborado por Deleuze e Guattari (1995) se utiliza da experiência para 

explorar a subjetividade dos sujeitos envolvidos, a fim de gerar a construção coletiva do 

conhecimento por pesquisadores e pesquisados (Kastrup; Passos 2014).  

Rolnik (1987) coloca que ao cartógrafo é entregue a tarefa de dar língua aos afetos, se 

atendo às linguagens que encontra, ser capaz de se entregar aos espaços e viver a experiência, 

tocar no âmago de alguma potencialização. Ao inserir-se no campo, o cartógrafo exercita essa 

capacidade de sentir-se tocar. 

Na cartografia deixa-se de lado a forma tradicional das pesquisas de campo, 

abandonando-se a ideia de um pesquisador/especialista. Em campo o cartógrafo passa a 

habitar o lugar e, aqui, habitar é tornar-se parte. Os sons notados, os cheiros captados, a brisa 

sentida. Os encantos que surgem perpassam a descrição cartográfica.  Para Barros e Silva 

(2013) ao cartógrafo-pesquisador cabe deixar aflorar sua subjetividade e dela todos os afetos.  

Quando estamos pesquisando as vivências na natureza uma folha que vai se colorindo 

com a chegada do outono pode deflagrar a experiência, assim como aquela reação espontânea 

captada quando uma relação se estabelece entre aquela criança vivenciando e a natureza, o 

inesperado que surge de uma fala, o semblante de alguém imerso no mapa dos sons, (onde se 

capta tudo que se ouve e mapeia a origem desses sons) a expressão de medo ao fechar seus 

olhos com uma venda daquele que segue pela trilha cega, a entrega de outro ao ser levado por 

entre as árvores. Tudo isso se torna material de potência, de toque, e troca para a experiência. 

Ao cartógrafo cabe exercitar a atenção plena aos acontecimentos e descrevê-los, colocando-se 

como parte da experiência. O método é transgressor e, como a planta que surge no asfalto, é 

um respiro ao campo científico.  

 

4 QUE AMBIENTE É ESSE?  
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Quando pensamos nos espaços para a realizações de atividades de vivências 

ambientais imaginamos qualquer espaço com o máximo de verde. Reservas naturais, jardins, 

quintais, matas fechadas, espaços onde é possível sentir a brisa, sentir o verde, entrar em 

conexão com as árvores e tudo que esse espaço possa oferecer. No entanto, quando nos 

encontramos em lugares que são dominados pela vida urbana, é possível direcionar o olhar 

para os pequenos detalhes. A exploração também pode ser feita com aquela plantinha que 

nasce no vinco de um prédio ou nas rachaduras das calçadas. Tudo isso possibilita 

experienciar espaços de respiro da natureza.  

Para atividades na natureza com as crianças entramos em contato com um lago 

rodeado de grama e árvores, que no seu centro possui um deck, com algumas flores. Dele é 

possível ver os peixes nadando.  Ao lado do lago uma trilha corta a mata, mostrando-se 

adequada para a realização da trilha da surpresa (onde encontram-se objetos que não são 

pertencentes a natureza no local), de caminhadas e a da trilha cega (onde caminha-se na trilha 

de olhos vendados com o apoio de um colega), atividades propostas por Cornell. Esse 

ambiente aloja a universidade onde o grupo de pesquisa atua. Assim, o lago está inserido em 

meio a prédios com ar condicionado, máquinas que limpam, que cortam, que sopram e que 

tornam nossa vida mais barulhenta. 

 

5 VIVÊNCIAS E AFECÇÕES CRIANÇAS 

 

As oficinas são ofertadas às escolas por meio do site da Univates e também por 

telefonemas feitos pelo grupo às escolas, e ainda visitas aos educandários. Nas oficinas que 

compõem esta cartografia participaram grupos de variados lugares, predominando crianças de 

áreas urbanas.  

Ao encontrar-se em um ambiente novo cada criança chegou do seu jeito e foi se 

movendo deixando-se levar pelas linhas que as compõem: curiosidades, medos, energia, 

introspecção, alegria, exaltação, energia. Para Deleuze e Guattari (1996) somos compostos 

por linhas que nos perpassam de todas as formas. Algumas podem ser impostas de fora, outras 

se formam ao acaso, outras são inventadas e dentro dessas estão as nossas linhas de fuga, que 

devemos ser capazes de inventar na nossa vida. As vivências na natureza provocam 

composições das diferentes linhas que cada um movimenta em si, com o outro e com o 

ambiente com o qual interage.  A composição dessas linhas é criadora de rizomas. 

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e 

radículas (...) O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua 

extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em 

bulbos e tubérculos. (Deleuze e Guattari; 1995) 
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 Um rizoma não forma um padrão simétrico. As ramificações se compõem ao 

longo da vida, com algumas hastes mais firmes levando a outras mais flexíveis. Algumas 

sendo construídas e logo quebradas ou abandonadas e outras alimentadas durante toda a vida. 

E há aquelas que são retomadas quando se proporciona às crianças sair de suas rotinas.  

 Ao chegar no espaço das vivências elas demonstraram que estar em atividades 

ao ar livre em espaços naturais não lhes é rotineiro. As crianças demonstraram que as escolas 

carecem de pátios verdes ou não os usam para brincadeiras que explorem a natureza como 

parceira e educadora.  

  Conforme o diário de bordo de uma das cartógrafas, em uma manhã, uma 

turma de crianças chegava para experimentar as oficinas e se deparou com o ambiente que 

inspirava liberdade, um espaço para correr, ser livre e se experimentar. As crianças moveram-

se e pode-se perceber como a natureza fez emergir afecções de alegria. As quais logo foram 

atravessadas por linhas duras expostas por meio dos regramentos “escolares” proporcionados 

pelas professoras e que perpassaram o ambiente não escolarizado, a atividade não curricular:  

Quando chegamos no deck a turma já estava querendo sair correndo quando 

foram paradas por uma das professoras que, perguntou: “quem vocês acham 

que são para se comportarem daquele jeito”. Para mim eles estavam se 

comportando como crianças em um ambiente novo. A fala da professora 

expressou a compreensão escolar de professores mantendo a ordem (Diário 

de Bordo, 27/08/2015). 

Mendonça (2000) nos coloca que é natural que ao chegar em um ambiente novo, o 

grupo esteja agitado, e o espaço aberto costuma deixá-los curiosos.  Ao entrar em contato com 

o espaço natural, a criança extravasa aquele contato com que naturalmente ela não é 

acostumada, as descobertas são demonstradas nesses momentos em que elas não seguem o 

que se espera de protocolo.  

Quando todos se reuniram para o compartilhamento as crianças corriam por 

todos os lados, e começaram a abraçar todos. Espontaneamente cinco 

crianças abraçaram e pularam na professora Jane e todos caíram no chão e 
riram (Diário de Bordo, 19/08/2015). 

O sentimento de liberdade que aquele lugar exercia sobre elas, produziu um momento 

em que elas poderiam experimentar aquilo que quisessem assim como ser o quisessem. Ao 

serem tocadas pelo espaço, puderam experimentar algo que não pareciam viver no cotidiano 

escolar. A natureza produziu afecções em todos: crianças corriam, mediadores riam perdidos 

em meio a explosões de energia e os professores se pegaram inesperadamente observando, 

fora do seu lugar de protagonistas do processo pedagógico, onde suas regras geraram mais 

linhas de fuga do que linhas duras como diariamente funcionam. Potências inventivas de si 

puderam surgir em cada um que as deixou fruir.  



 

697 

 

  Pelbart (2008) diz que somos um grau de potência, a qual se define por nosso 

poder de afetar e sermos afetados em nossas experimentações. Fazemos escolhas sobre o que 

convém com o nosso corpo, compondo-o e decompondo-o e, assim, pode-se aumentar sua 

força de existir ou diminuí-la.  

Nos encontros com e na natureza provocados por meio das oficinas presentificam-se 

afetos e potencializações de formas singulares de ser. Podemos ser tocados pela palavra de 

uma criança ou pelas emoções que extrapolam durante as brincadeiras propostas. Nos 

momentos de vivência dentro das trilhas, as pesquisadoras-mediadoras entenderam que aquele 

contato direto com a natureza poderia estar sendo o primeiro, assim como a experiência de 

estar vendado: 

Seguimos para a trilha, onde foi bem difícil de trabalhar, as crianças seguiam 

a corda, mas espiavam e alguns se perderam. Eles estavam muito enérgicos e 

são muito espontâneos, querem ver além daquilo, o estar vendado parecia 
estar acontecendo pela primeira vez (Diário de Bordo, 17/08/2015). 

Nesta brincadeira a confiança colocou-se como uma linha de força para a entrega à 

experiência, a qual observamos que não compunha alguns rizomas dos participantes. Sade, 

Ferraz e Rocha (2013) expõem que a confiança na experiência implica a promoção de uma 

experiência compartilhada que amplia nossa potência de agir. No fragmento do diário de 

bordo de uma das pesquisadoras percebe-se que nem sempre esta linha de força se projeta na 

experiência de modo a potencializá-la. 

Um dos alunos que acompanhei mais prontamente parecia estar muito 

inseguro, precisava saber a todo momento se alguém estava perto dele. 

Perguntava: “ei, tu tá aqui tia? ” “Do lado de cá (apontando para esquerda) é 

o rio? ”. Ele foi levando assim até que chegou em um ponto da trilha que não 

queria mais ficar vendado (...). (Diário de Bordo, 18/08/2015). 

  De pronto, foi possível perceber que alguma coisa estava incomodando 

essa criança. Mesmo estando vendado em um lugar onde o barulho da água é insistente e 

tendo a certeza de que não estava sozinho, não fez emergir a sensação de confiança, o que 

afetou sua experiência de modo com que ele seguiu a trilha mas abandonou-a em um 

momento, quando o incômodo se estabeleceu como uma linha de força predominante. 

  Dessa forma, entendemos que cada sujeito estará carregado de sua 

história e trará à tona suas afecções nos momentos de vulnerabilidade, expondo as linhas com 

que compõem singularmente sua subjetividade rizomática. Quando cada um pode expor como 

sentiu-se durante as vivências seus rizomas afloraram de modo mais explícito. 

Observou-se um pertencimento distanciado na relação criança-natureza, o que surgiu 

como uma linha de força no momento do compartilhamento. Os desenhos solicitados nos 

momentos finais das vivências, que tem a intenção de provocar revelações das impressões 
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sobre a experiência, deixaram emergir sentidos de prazer e liberdade, o que fez vir à tona um 

fragmento lido em Oliveira (2012), quando afirma que o ser humano tem perdido cada vez 

mais a sua ligação com a natureza. Para Matarezzi (2001) uma das causas é a polarização 

entre vida urbana e o meio natural.  O sentimento de pertencimento aos espaços naturais fica 

muitas vezes esquecido por ser pouco contemplado e sentido ao longo do crescimento das 

crianças, não formando linhas de força nas suas linhas vidas.   

 

6 OS PROFESSORES NA EXPERIÊNCIA 

 

Ao nos colocarmos a cartografar os movimentos dos professores observamos que 

acompanharam as atividades na maior parte do tempo como espectadores, sujeitos que se 

colocavam presentes, mas que não se deixavam tomar pelo ambiente e pela proposta das 

atividades com e na natureza.  Eles nos cercaram durante as atividades demonstrando não se 

sentirem implicados pelas vivências, que eram experienciadas como uma atividade 

extraclasse. 

(...) me tocou o quanto as professoras não interagiam e deixaram tudo muito 

“dependente” dos alunos e da gente, sem interação como se a atividade que 

estivéssemos propondo não interessasse a elas. (...) Depois das oficinas 

conversamos sobre como as professoras desse grupo se envolveram somente 

no final, demonstrando estarem mais preocupadas em deixar a turma quieta 

sem envolver-se com as atividades. Desse modo avaliamos a forma como 

conduzimos a oferta das oficinas, se não estaríamos direcionando o 

entendimento que era uma atividade para as crianças excluindo-se as 

professoras. (Diário de campo; 27/08/2015) 

Ao habitar o espaço onde aconteciam as vivências os professores predominantemente 

o faziam como acompanhantes dos alunos sem entregarem-se, mantendo uma postura 

marcada pela prática escolarizada, que nos fez pensar que talvez já tenha endurecido seus 

corpos. Ao acompanharem os alunos para experienciarem uma atividade diferente eles se 

mostraram em sua maioria distantes, o que evidenciava algumas linhas de vida. No diário de 

campo de uma pesquisadora estas percepções são exploradas.  

Durante a brincadeira percebi que as crianças estavam dispersas, alguns 

acabavam perdendo a concentração e iam conversar com as professoras. 

Nesse momento me senti tocada e comecei a me questionar sobre o quanto 

essas professoras estavam implicadas no processo. Lembrei de uma conversa 

sobre as oficinas de vídeo que o Marcos realizou e como as professoras dos 

colégios estavam reagindo, o quanto elas se envolviam naquilo e o quanto 

essas professoras estavam sendo envolvidas nesse processo. O grau de 

envolvimento ficou bastante claro para mim quando uma professora segurou 

uma criança e começou a falar sobre uma cirurgia que ia fazer. Outra criança 

ouviu e mudou o foco de atenção indo ao encontro da professora. Percebi 

que essa professora em particular não estava muito interessada nas vivências 

que pareceram representar pra ela um momento para outras pessoas 
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exercerem suas atividades. Enquanto isso, a outra professora fotografava, 

prestava atenção e auxiliava com os nomes das crianças, e cuidava quem 

ainda não tinha participado da brincadeira (Diário de Bordo: 19/08/2015). 

Ambas as professoras se envolveram no processo como observadoras ou auxiliares no 

controle do grupo, atravessadas por linhas que deixaram entrever no caso da professora mais 

distante que sua preocupação com a saúde lhe ocorria como uma linha de fuga do presente. As 

experiências que se construía naquele momento com as crianças era percebida como algo 

próprio do universo infantil. As professoras demonstraram que cuidam de crianças que 

brincam ao invés de brincar com as crianças que cuidam.  

Em outro momento, quando convidadas a participar, percebi que a curiosidade 

constitui uma linha de força para uma delas que espontaneamente aceitou o convite para 

brincar. As outras preferiram aguardar tudo terminar.  Assim, passamos a nos questionar o 

quanto o envolvimento dos professores afeta as experiências das crianças. 

Klein (1996) defende que o objeto de conhecimento não existe fora das relações 

humanas. Considerando essa premissa diante das relações observadas, o que temos são uma 

porção de alunos que não experimentam o contato através de um estimulo relacional com 

pessoas com quem constroem um vínculo diário de afeto e relações sensíveis. Considera-se 

que a participação dos professores poderia dar potência à experiência das vivências na 

natureza em oficinas com grupos de crianças oriundas do ambiente escolar.  

A potência das vivências como experiências singulares ficou circunscrita àquela 

eventualmente construída a partir da mediação das pesquisadoras-cartógrafas, com as quais as 

crianças não mantinham nenhum tipo de vínculo antes da oficina. Entende-se que o vínculo 

afetivo entre crianças e professoras possibilita a mediação da potência e da experiência com a 

na natureza. 

Tassoni (2000, p. 3) nos diz que “toda a aprendizagem está impregnada de afetividade, 

já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular”.  Logo, quando as 

crianças estão vivenciando algo tão potente quanto o contato com a natureza, a afetividade de 

seus professores mostra-se uma linha de força que determina a intensidade do acontecimento. 

 O envolvimento do professor no processo de educação ambiental empresta significado 

à experiência do aluno. Ao inclinar-se àquela aprendizagem como algo que não merece sua 

atenção, o professor poderá estar involuntariamente caracterizando aquele ensinamento como 

indigno de valor, o que afeta a criança.  

Ao fim das vivências e de suas descrições das observações, emergiram 

questionamentos em relação aos professores que solicitam desdobramentos da pesquisa 

cartográfica em outros momentos e a inclusão da entrevista como uma forma de avançarmos 
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em relação ao lugar do professor ao longo das oficinas. Será que o professor se colocou como 

observador do processo porque pensou que atrapalharia as crianças nas atividades que eram 

desenvolvidas? Será que aquele momento despertava lembranças de quando eram eles 

crianças? Que linhas atravessam os professores quando se deparam com brincadeiras com e 

na natureza, um fazer perdido das práticas escolares?  

Essas perguntas só nos levam a certeza de que a continuidade se faz necessária, 

modificando os olhares para esses acompanhantes, incluindo eles no processo e agregando-os 

as atividades. Pensando nas suas linhas e constituições singulares.  

Cada ser humano compõe-se de suas linhas rizomáticas, cada grupo é afetado pelas 

linhas de cada um e, assim, o grupo forma-se como um rizoma de complexidades. Ao 

pensarmos as vivências na natureza é preciso levar em conta estas multiplicidades de linhas 

que afetam o jogo, no qual incidem elementos que as pesquisadoras-mediadoras do processo 

podem levar em conta: de onde vem quem chega para as atividades (crianças e professores), 

quais contatos tem tido com a natureza com suas famílias e na escola, como pensam ser seu 

lugar no jogo.  

Trazer as professoras para brincar com as crianças com e na natureza mostra-se uma 

linha flexível para a pesquisa capaz de fazer explodir conexões com a natureza primordial de 

cada um, explorando-se linhas esquecidas para fazer aflorar possibilidades da potência de si.  

 

REFERÊNCIAS  

 

BARROS, M. E; SILVA, F.H,. O trabalho do cartógrafo do ponto de vista da atividade. In: E. Passos, 

V. KASTRUP, & S. TEDESCO (Orgs.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e 

produção de subjetividade. V.2 Porto Alegre: Sulina. 

CORNELL, Joseph. Vivências com a Natureza 1. São Paulo: Editora Aquariana, 2005.  

CORNELL, Joseph. Vivências com a Natureza 2. São Paulo: Editora Aquariana, 2008 

DELEUZE, G; GUATTARI, F.  Mil platôs. Introdução: Rizoma. Volume I, Rio de Janeiro: Ed. 34, 

1995. 

KASTRUP, Virginia; PASSOS, Eduardo. Cartografar é traçar um plano comum. E. Passos, V. 

Kastrup & S. Tedesco (Orgs.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de 

subjetividade.V.2 Porto Alegre: Sulina, 2014. 

KLEIN, L. R. Alfabetização: quem tem medo de ensinar. São Paulo: Cortez. 1996. 

MENDONÇA, R. A experiência na natureza segundo Joseph Cornell. s.l., Instituto de 

Complexidade e Pensamento Sistêmico, 2000 

OLIVEIRA, Thaisa Lemos de Freitas; VARGAS, Icléia Albuquerque de. Vivências Integradas à 

Natureza: Por uma Educação Ambiental que Estimule os Sentidos. REMEA - Revista Eletrônica do 

Mestrado de Educação Ambiental, [S.l.], v. 22, set. 2012. ISSN 1517-1256. Disponível em: 

<https://www.seer.furg.br/remea/article/view/2829>.  



 

701 

 

PELBART, P. P. Elementos para uma cartografia da grupalidade. In: SAADI, F; GARCIA, S. 

(Orgs.). Próximo ato: Questões da Teatralidade Contemporânea. São Paulo: Itaú Cultural, 2008, p. 

33-37. 

ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: 

Estação Liberdade, 1989 

SADE, Christian; FERRAZ, Gustavo; ROCHA, Jerusa Machado. O ethos da confiança na pesquisa 

cartográfica: experiência compartilhada e aumento da potência de agir. In: E. Passos, V. Kastrup & S. 

Tedesco (Orgs.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de 

subjetividade.V.2 Porto Alegre: Sulina.. 

TASSONI, E. C. M. Afetividade e aprendizagem: a relação professor-aluno. In: REUNIÃO 

ANUAL DA ANPEd, 23., 2000, Caxambu. Anais... Caxambu: ANPEd, 2000.



 

702 

 

O DISCURSO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO TÉCNICO 

NOS RESUMOS DE DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS  
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo analisar 20 resumos de pesquisas em Educação 

Ambiental no Ensino Técnico em dissertações e teses do banco de dados do Projeto Estado da Arte da 

Pesquisa em Educação Ambiental no Brasil - Earte, produzidas no período de 2002 a 2012, sob o 

referencial teórico-metodológico de Mikhail Bakhtin (2014). Esta pesquisa, de natureza 

qualitativa/interpretativa realizou uma leitura flutuante, posteriormente uma revisão documental, 

seguida de análise categorial, uma das técnicas da Análise de Conteúdo de Bardin, (2009). A 

linguagem da maioria dos resumos assume como signo ideológico o discurso do desenvolvimento 

sustentável, sem a produção de sentidos profundos para a construção de uma dimensão política da 

Educação Ambiental, reproduzindo e reforçando o discurso hegemônico do processo econômico-

tecnicista do capitalismo. 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino Técnico. Discurso. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a sociedade está em permanente processo de transformação e nada 

pode permanecer estável, incluindo a linguagem, a qual assume novas roupagens e 

significações em um dado momento histórico. Este instrumento, que nasce com a necessidade 

humana de comunicação, permite a interação entre os homens e estes com o mundo. A 

linguagem é entendida como um espaço de produção interativa, na qual os participantes, 

intencionalmente, validam suas relações por intermédio de signos e sentidos, os quais 

estruturam as ações e as práticas da dimensão social. 

Nesta concepção, a língua é tida como o ato social, produto da atividade humana 

organizada em uma sociedade, constituindo-se num processo evolutivo sem interrupção, a 

qual se realiza por intermédio da interação verbal social dos locutores, como destaca Bakhtin 

(2014, p.132). O autor reforça ainda que, a linguagem constitui-se como uma prática social, 

historicamente marcada por conotações ideológicas. 

A partir deste entendimento, toma-se como pressuposto neste que a linguagem que 

sustenta o atual discurso do desenvolvimento sustentável está estreitamente ligada e em 

favorecimento da ideologia pragmática-tecnicista do capitalismo contemporâneo.  
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Nesta perspectiva, a linguagem da sustentabilidade que deveria preconizar a igualdade 

social e a democracia, foi incorporada a uma realidade exterior, de domínio político-

ideológico, a qual ignora as considerações de equilíbrio equitativo e na sua interpretação atual 

prioriza o avanço do crescimento econômico.  

Desse modo, a linguagem hegemônica do discurso do desenvolvimento sustentável 

penetra nas atuais concepções discursivas da Educação Ambiental (EA) no Ensino Técnico, 

fundindo-se em uma dimensão tecnicista e utilitarista.   

Desta feita, o presente trabalho analisou o discurso de 20 resumos de pesquisas em 

Educação Ambiental no Ensino Técnico em dissertações e teses do banco de dados do Projeto 

Estado da Arte da Pesquisa em Educação Ambiental no Brasil - Earte, produzidas no período 

de 2002 a 2012, sob o referencial teórico-metodológico de Mikhail Bakhtin (2014). 

Apesar dos esforços de inúmeros educadores e pesquisadores na organização e 

elaboração de propostas educacionais de caráter multidisciplinar para a EA, ainda se faz 

necessário um árduo trabalho de reconhecimento da importância da dimensão política, sob as 

esferas do conhecimento, dos valores e da cidadania, conforme ressalta Carvalho (2006). 

 

O PRODUTO IDEOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 

REPRODUÇÃO DO SEU DISCURSO 

 

Toma-se neste trabalho que a filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin (2014), 

ancorada no marxismo, deva colocar como fundamento da sua doutrina a enunciação. Esta 

enunciação, de caráter sociológico, exprime a realidade da linguagem e a estrutura 

socioideológica do discurso. 

Para Bakhtin (2014, p.36), a enunciação é entendida como o diálogo dentro do 

contexto social, portanto, ideológico, no qual o signo e a situação social estão ligados “à 

realidade dos fenômenos ideológicos e à realidade objetiva dos signos sociais”. O autor 

continua evidenciando que esta realidade é uma superestrutura de comunicação situada acima 

da base econômica, na qual a consciência individual se coloca como “inquilino do edifício 

social dos signos ideológicos”. 

O método marxista de criação ideológica, como a moral, a religião, a literatura e o 

conhecimento científico, vai de encontro aos problemas da filosofia da linguagem. O produto 

ideológico compõe a realidade social como instrumento de produção natural, tecnológica ou 

de consumo, refletindo, até mesmo, outra realidade exterior. O produto ideológico possui um 
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significado e remete a algo situado fora de si mesmo. “Em outros termos, tudo que é 

ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.” (BAKHTIN, 2014, p.31) 

Neste trabalho, coloca-se o discurso do desenvolvimento sustentável como um produto 

ideológico social, um signo, responsável pelo desencadeamento de conflitos no interior de um 

mesmo sistema. Este discurso, como signo da sociedade contemporânea, reflete uma 

ideologia que penetra nas estruturas sociais. 

Este signo, materializado no conceito de sustentabilidade, começou a ser delineado na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference 

on the Human Environment - UNCHE), realizada em Estocolmo/Suécia, em 1972. Foi a 

primeira conferência das Nações Unidas acerca da crise ambiental e a primeira reunião 

internacional para discutir as atividades humanas e seus impactos no meio ambiente. Por meio 

dela se configurou um Plano de Ação (Declaração de Estocolmo) que definiu os princípios de 

preservação e as ações de mitigação de danos ao ambiente natural. Embora o signo 

"desenvolvimento sustentável" não aparecesse, a Declaração, em seus Princípios 1, 2 e 5, já 

abordava a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e 

futuras. (BRASIL, 1972) 

Posteriormente, o signo toma corpo em 1987 por intermédio da linguagem escrita do 

Relatório Brundtland em 1987, também chamado de Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum), o qual enfatizava a importância de se construir uma consciência racional acerca da 

finitude dos recursos naturais, a fim de que o suprimento das necessidades da geração 

presente, não viesse a comprometer o suprimento das gerações futuras. (CMMAD, 1991 p. 

06). 

O signo, originalmente constituído para afirmar uma visão crítica do sistema 

econômico hegemônico, chamando a atenção para os riscos das atividades antrópicas, se 

reconfigura contraditoriamente, incorporando outra realidade exterior. Esta realidade, 

alicerçada pelo modo como os indivíduos interiorizam o seu papel na sociedade, reforça as 

desigualdades ambientais, sociais, culturais e materiais, legitimando a sua condição de 

subordinação ao poderio político e econômico.  

Para caminharmos em direção de uma prática sustentável, necessitamos trabalhar para 

uma cultura emancipadora. De acordo com Mészáros (2008, p.156), esta emancipação inclui a 

libertação das ideias de poder das determinações materiais, institucionais e ideológicas, as 

quais aprisionam os indivíduos a sua classe social, pois não pode haver uma fuga ao círculo 

vicioso da desigualdade. 
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Como ressalta Foucault (2014, p.10), o discurso não é somente a tradução das lutas ou 

dos sistemas de dominação, mas aquilo porque e pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar. O autor continua evidenciando que o discurso como vontade de verdade, 

verdade esta suportada institucional e politicamente, exerce poder coercitivo sobre os outros 

discursos em nossa sociedade desde o século XVI,  

[...] Penso, igualmente, na maneira como as práticas econômicas, codificadas 

como preceitos ou receitas, eventualmente como moral, procuraram, desde o 

século XVI, fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma 

teoria das riquezas e da produção; [...] FOUCAULT (2014, p. 17-18) 

Nesta conjuntura, pensar nas concepções do atual discurso do desenvolvimento 

sustentável é pensar em reproduções de vontade de verdade alimentada pelas premissas 

econômicas do capitalismo, as quais exercem poder em outros discursos da sociedade 

contemporânea.  

 

A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO POLÍTICA PARA O DESENCANTAMENTO DO 

SIGNO 

 

Independentemente do fato da Educação ser responsabilizada, erroneamente, como 

instrumento capaz de mudança do atual quadro depreciativo do meio ambiente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

é fundamental a compreensão das intenções e dos limites do ato educativo para transformação 

dos comportamentos individuais em padrões e em valores ecologicamente desejáveis.  

Assim, entende-se que a Educação Ambiental deva propor e compartilhar ideais livres 

do signo político-governamental e assumir o desafio do enfoque reflexivo-crítico, sob a 

perspectiva significativa da existência histórica do homem relacionado às suas práticas. 

(Severino, 2001) 

Nesta proposta, o objetivo educacional deve revelar o sentido do conhecimento para 

compreensão da dimensão política: a amplitude social, cultural e valorativa das atividades 

humanas e suas relações com a natureza, superando a superestrutura de comunicação situada 

na base econômica, sob o atual signo pragmático, utilitarista e reducionista do contexto 

capitalista. 

Logo, o processo de construção de valores sociais, de conhecimentos e de cidadania 

pressupõe um modelo teórico, não como signo pronto e acabado, mas como uma ideia em 

contínua construção, com perspectiva dialética, imbricada na relação do indivíduo 

participante com o meio natural e com a sociedade, a caminho de práticas transformadoras. 

Entende-se que a prática educativa transformadora, constitui-se uma prática intencionalizada, 

baseada na perspectiva crítica e emancipatória, conforme ressalta Carvalho (2006, p.26).  
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De acordo com Severino (2001), toda explicação teórica deve ter a condição prática 

como referência fundamental. Neste sentido, o atual discurso da Educação Ambiental para 

“sociedades sustentáveis” no Ensino Técnico, ainda desconsidera a prática intencionalizadora, 

ou seja, os valores e sentidos que dão significado à aprendizagem, mas incorporam um 

discurso pragmático e reducionista no cotidiano educacional. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO TÉCNICO 

 

O crescimento demográfico, o desenvolvimento tecnológico e as alterações nos 

padrões de consumo, provocam um acelerado avanço dos processos de produção e o aumento 

da necessidade das forças de trabalho. Neste cenário, o ensino técnico profissionalizante (de 

nível médio) e o tecnológico (ensino superior), concebidos para suprir as demandas 

mercadológicas por mão-de-obra qualificada, evoluem para números expressivos na Educação 

brasileira. 

A educação profissional, no entanto, é historicamente demarcada pela 

divisão social do trabalho, que na prática sempre justificou a existência de 

duas redes de ensino médio, uma de educação geral, destinada a um pequeno 

grupo privilegiado, e outra profissional, para os trabalhadores. A sua origem 

remonta à separação entre a propriedade dos meios de produção e a 

propriedade do trabalho, ou seja, a lógica de que alguns pensam, planejam, e 

outros executam. Assim, ao se pensar no objetivo da Meta 11 do PNE, há de 

se levar em conta a superação dessa dualidade. Deve-se considerar ainda que 

a construção de uma proposta para atendimento educacional dos 

trabalhadores precisa ser orientada por uma educação de qualidade, não 

podendo ser voltada para uma educação em que a formação geral está 

descolada da educação profissional. (BRASIL, Ministério da Educação, 
2014) 

No âmbito da prática educacional, jovens e adultos estão construindo sua formação 

por meio de um currículo que contempla uma Educação Ambiental, fundamentada para o 

preparo do indivíduo, através da sistematização de procedimentos tecnológicos que 

vislumbrem a mitigação dos impactos ao ambiente. 

Esta formação do indivíduo está fundamentada sob o signo político-ideológico da 

Educação para o desenvolvimento sustentável. Apesar do empenho dos educadores, dos 

pesquisadores e de ativistas na construção de atividades e ações humanas de caráter 

multidisciplinar, ainda é necessário um árduo trabalho de reconhecimento da importância da 

dimensão política (de compromisso coletivo), sob as esferas do conhecimento, dos valores e 

da cidadania.  

O atual currículo da Educação Profissional Técnica abarca a expressão 

“desenvolvimento sustentável” como tema emergente e de conceituação genérica e 
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controversa. A educação para a sustentabilidade e sua proliferação discursiva como uma 

vontade de verdade, influencia outros discursos de modo coercitivo (Foucault, 2014, pg.18-

19), não cessa de se tornar cada vez mais profunda e incontornável, como um instrumento 

destinado a alijar, historicamente, seus opositores. 

Este fenômeno ideológico se materializa na comunicação, por intermédio da palavra - 

expressão mais sensível das relações sociais, fundindo-se em uma dimensão tecnicista e 

utilitarista, sobre a superestrutura do atual modelo econômico, legitimado pela consciência 

individual do sujeito contemporâneo. (BAKHTIN, 2014, p.36-37) 

 

METODOLOGIA 

 

Para a determinação do corpus documental, este estudo, de natureza 

qualitativa/interpretativa, realizou um levantamento bibliográfico, uma leitura flutuante, 

posteriormente uma revisão documental e categorização de 20 resumos de teses e dissertações 

que tinham como objeto de estudo a Educação Ambiental (EA) no ensino técnico 

profissionalizante da base de dados do projeto EArte - Estado da Arte da Pesquisa em 

Educação Ambiental no Brasil, produzidas no período de 2002 a 2012. O Projeto Earte conta 

com a participação de pesquisadores de Universidades do Estado de São Paulo (UNESP Rio 

Claro, UNICAMP - Campinas e USP - Ribeirão Preto) e tem o intuito de mapear a produção 

das teses e dissertações brasileiras de EA, propondo a realização de uma pesquisa do tipo 

estado da arte ou estado do conhecimento. 

O Projeto EArte originou-se a partir do Projeto de Pesquisa “O que sabemos sobre 

Educação Ambiental no Brasil: análise da produção acadêmica (dissertações e 

teses)” do Prof. Dr.Hilário Fracalanza, que possibilitou a constituição inicial de parte 

do acervo e de um catálogo preliminar dos trabalhos referenciados. Desenvolvido no 

período de 2006 a 2008 pelo Grupo FORMAR Ciências, por meio do Centro de 

Documentação da Faculdade de Educação da UNICAMP – Cedoc, com apoio do 

CNPq. [...] O projeto foi retomado a partir de 2008, com a participação de 

pesquisadores de Universidades do Estado de São Paulo (UNESP Rio Claro, 

UNICAMP - Campinas e USP - Ribeirão Preto), com a constituição do grupo atual e 

passou a receber a designação de Projeto EArte. (EARTE, 2016). 
 

 Dando continuidade a pesquisa, foram redigidas na aba “palavras-chave” as 

expressões (uma de cada vez): “Ensino Técnico”, “Educação Técnica”, “Educação 

Profissional”. Neste critério de levantamento, foram identificados 20 trabalhos, dos quais 

quinze eram dissertações de mestrado acadêmico, três de mestrado profissional e duas teses 

de doutorado. O resumo destas teses e dissertações caracterizou o corpus documental desta 

fase preliminar da pesquisa. 

O Quadro 1 apresenta a classificação dos trabalhos (resumos) nesta pesquisa 

(T1,2,3,4..20) em ordem crescente com relação a data de término da dissertação/tese, seguida 

da sigla (m) para mestrado acadêmico (mp) mestrado profissional e (d) doutorado. As colunas 
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relacionam ainda o ano de defesa, o autor, o título, o código de identificação das 

dissertações/teses no banco de dados do Earte, e a Instituição de Ensino Superior (IES), na 

qual a dissertação ou tese fora desenvolvida. 

 

Quadro 1. Apresentação e classificação dos trabalhos  
Resumo Ano  Autor Título Cód 

Earte 
IES 

Tm1 2002 Giane Mariza 

Bärwald 

Böhm 

Um estudo com alunos do Cefet/RS sobre energia elétrica e 

ambiete, enfatizando a Educação Ambiental 
3725 Furg 

Tm2 2003 Flávio 

Galdino 

Xavier 

A modelagem computacional, utilizando o Laboratório de 

Aprendizagem Experimental com Animação para o 

Pensamento Sistêmico (Stella), em tópicos relacionados à 

Educação Ambiental: um estudo com alunos do ensino 

técnico profissionalizante do Colégio Técnico Industrial da 

Furg 

3582 Furg 

Tm3 2003 Graziela 

Guerra dos 

Santos 

A Educação Ambiental nas escolas agrotécnicas do Estado do 

Amazonas e suas implicações no desenvolvimento 

sustentável 

3843 Ufam 

Td4 2003 Luiz Alberto 

Ferreira 
Formação técnica para o ecodesenvolvimento: uma avaliação 

do ensino técnico agrícola em Santa Catarina no período 

1992-2002 

706 Ufsc 

Tm5 2003 Renata Aires 

de Freitas 
A Educação Ambiental com filhos de pescadores: uma 

experiência na Casa Familiar do Mar 
6680 Furg 

Tm6 2003 Mario Luiz de 

Farias 
Combustão e seus efeitos: um estudo sobre concepções de 

alunos do ensino técnico do Cefet-RS, visando à educação 

Ambiental 

5937 Furg 

Tmp7 2003 Virgínia 

Maria 

Loureiro 

Xavier 

Políticas de Educação Ambiental e as práticas pedagógicas de 

formação do técnico em agropecuária: um estudo junto a 

professores e estudantes da Escola Agrotécnica de Vitória de 

Santo Antão/PE e do Colégio Agrícola Dom Augusto Ikas de 

São Lourenço da Mata/PE 

8424 FJN 

Tm8 2004 Claudio 

Kaiser 
Formação Técnica e preservação ambiental, uma proposta 

curricular e integradora 
2565 Ulbra 

Tmp9 2006 José 

Henderson 

Fonseca Dutra 

A Educação Ambiental no ensino profissionalizante: uma 

reflexão baseada em estudo desenvolvido no Centro Federal 

de educação tecnológica –Unidade descentralizada de 

Leopoldina - MG 

8154 Unitau 

Td10 2006 Márcia 

Helena Vargas 

Manfrinato 

Proposta de organização curricular em curso técnico 

profissionalizante: meio ambiente e educação ambiental – um 

estudo de caso 

749 USP 

Tm11 2006 Rita Beatriz 

de Seixas 
A temática ambiental na formação do técnico: a disciplina 

Tecnologia e Meio Ambiente em cursos técnicos do Ceeteps 
6776 Unesp 

Tm12 2007 Marco 

Antônio 

Simões de 

Souza 

A complexidade do técnico como sujeito ecológico a partir 

das relações entre trabalho, currículo e capitalismo no Cefet - 

RS 

5374 Furg 

Tm13 2007 Eucilene Maia 

Franco 
Educação Ambiental no contexto da pedagogia da 

Alternância: um olhar sobre a Escola Família Agrícola Rei 

Alberto I – Nova Friburgo-RJ 

3337 PUC 

Tmp14 2008 Fabio Siqueira Manual de experimentos em Química Ambiental: ferramenta 

de apoio ao ensino técnico-científico 
8077 IPT 

Tm15 2011 Gleise Regina 

Bertolazi dos 

Santos 

A disciplina Geociências na formação de técnicos ambientais: 

prospecção de práticas pedagógicas 
8898 Unicamp 

Tm16 2011 Rosangela 

Gonçalves 

A educação ambiental como instrumento de gestão: o caso do 

município de Resende, RJ 
9331 Unitau 
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Vieira 
Tm17 2012 João 

Francisco 

Fernandes 

Pouey 

Educação ambiental no curso técnico de edificações IFSUL, 

câmpus Pelotas: desafios e possibilidades da educação 

emancipatória nos cursos técnicos 

8972 Furg 

Tm18 2012 Leonardo 

Cavalcanti 

Rosas  

O ensino em escolas de formação profissional técnica em 

Agropecuária do estado do Rio de Janeiro; uma análise da 

inserção de questões socioambientais nas práticas 

pedagógicas 

9055 UFRJ 

Tm19 2012 Myrna da 

Cunha 
A construção e o desenvolvimento de um protótipo de energia 

solar, em sala de aula 
9223 Unipli 

Tm20 2012 Sandra Regina 

de Oliveira 

Faustino 

A criação do curso de Agropecuária Orgânica do colégio 

Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro/RJ 

(CTUR) 

9354 UFRRJ 

Fonte: Banco de dados do projeto EArte, http://www.earte.net/teses/ Acesso em: 20/maio/2016. 

 

Para análise das informações coletadas, foram impressas as fichas de identificação dos 

trabalhos com elementos característicos como: título, programa de pós-graduação, autor, 

orientador, IES, grau de titulação, ano de defesa, cidade, estado, resumo, palavras-chave, área 

curricular ou tema de estudo e modalidades. 

Para sistematizar a análise, foram construídas categorias e subcategorias, conforme a 

análise temática ou categorial – uma das técnicas da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). 

Foi realizada a divisão das categorias e subcategorias a posteriori, de acordo com as leituras, 

releituras e agrupamento, com base no discurso dos 20 resumos de teses e dissertações de 

Educação Ambiental no Ensino Técnico. 

 Foi analisada a linguagem predominante, sob o signo do desenvolvimento sustentável, 

com inferência às técnicas e ações para minimização dos danos ambientais e a sua produção 

ou não de sentidos. Do mesmo modo, observou-se o discurso de resumos que descreviam ou 

propunham uma Educação Ambiental sob a ótica da dimensão política e a profundidade do 

seu significado, de acordo com Carvalho (2006). Nesta perspectiva, foram agrupados os 

trabalhos de caráter reflexivo-crítico, com a construção de conhecimentos atrelada às 

experiências valorativas e às práticas participativas transformadoras. 

 

Quadro 2. Categorias e subcategorias a posteriori, a partir da perspectiva do discurso da 

Educação Ambiental no Ensino Técnico 
Categorias Subcategorias 
 

Sob o signo do 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Técnicas/experimentos de mitigação de impactos ambientais 
 

Práticas e ações corretamente/ecologicamente sustentáveis 
 

Inserção de conteúdo curricular específico conscientização ambiental 
 

 

Sob a perspectiva da 
Dimensão Política 

Construção de conhecimento para o pensamento reflexivo/crítico/transformador 
 

Construção de sentidos por experiências vivenciadas e por valores (éticos e estéticos) 
 

Ações de cidadania, práticas participativas e interdisciplinares 
 

http://www.earte.net/teses/
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Fonte: Dados e registros da autora 

 

DISCUSSÃO 

 

Com relação à linguagem escrita dos resumos, 09 trabalhos descreviam a Educação 

Ambiental (EA) como instrumento de aporte ao signo “desenvolvimento sustentável” ou 

“sustentabilidade”, com orientações para a minimização de impactos ambientais. No trabalho 

Tm2, por exemplo, foi realizado um estudo com alunos do ensino técnico, em tópicos 

voltados para a EA em uma modelagem computacional, no qual os alunos foram “capazes de 

explorar modelos básicos de crescimento populacional e um modelo sobre os sistemas de 

poluição”, além do trabalho Tmp14, que sugere aulas de química ambiental como ferramenta 

de apoio ao ensino da EA com práticas experimentais dentro da sua especificidade. Nesta 

perspectiva, observa-se uma tendência da EA como “adestramento ambiental” com conotação 

instrumental, isenta de reflexões e sentidos. (AMARAL, 2004, p.151) 

Alguns resumos apresentaram uma heterogenia discursiva, ora de ênfase ao modelo 

“sustentável” - com sugestões de práticas ecologicamente corretas, ora com um discurso de 

sensibilização - com propostas de cidadania e construção de conhecimento crítico-reflexivo, 

tal característica foi encontrada nos resumos Tmp7, Td10 e Tm20.  

Observou-se que dos 20 trabalhos de pesquisa, 07 resumos analisados (Tm3, Td4, 

Tmp7, Tm11, Tm13, Tm18, Tm20), realizaram a pesquisa de EA no ensino técnico no 

contexto agrícola. Importante mencionar que todos os trabalhos sugerem a formação 

profissional do educando (técnico agrícola/agropecuário) voltada para práticas educativas 

ambientalmente mais responsáveis, justificando que as atividades rurais estão intrinsecamente 

vinculadas ao meio natural.  

Outros resumos faziam referência à necessidade de inserção de conteúdo curricular 

específico para conscientização ambiental na formação do educando. O resumo Td10, buscou 

analisar a aplicação da EA como tema transversal na grade curricular e a partir do resultado da 

análise, propôs uma “intervenção ao corpo docente para conscientização e sensibilização da 

relevância da inserção da EA no currículo no desenvolvimento de práticas referentes ao 

tema”. O resumo Tm6, propõe formas para a ambientalização do currículo a partir das 

concepções dos educandos, trabalhando suas limitações e elaborando alternativas para 

superação das mesmas. 

No que tange o discurso para a construção de conhecimento para o pensamento 

reflexivo/crítico/transformador, a maioria dos trabalhos apresenta uma dimensão cientificista 

do mundo, com ênfase na aplicação de conhecimentos técnicos e de domínio da natureza. No 
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entanto, os resumos Tm1, Tm11, chamam a atenção para a importância dos conhecimentos 

científicos, historicamente acumulados, estarem atrelados a práticas pedagógicas relacionadas 

com a EA. Interessante notar que o resumo Tm12, analisou o discurso de integrantes de uma 

instituição de ensino técnico, para vislumbrar o quanto a ideologia e os valores capitalistas 

estão impregnados no conhecimento e na construção do currículo escolar. 

Com relação à construção de sentidos por experiências vivenciadas e por valores 

(éticos e estéticos), o trabalho Tm5, fazia referência à importância de “desacelerar o processo 

de perda cultural”, resgatando princípios valorativos nas comunidades locais, através da 

educação ambiental e o ensino técnico para subsistência econômica, com ênfase na reflexão 

do trabalho em meio à natureza. O resumo Tm1, remete sobre a importância da busca de 

sentido e de uma reflexão mais profunda para superação do vazio existente nas grades 

curriculares.  

Entende-se neste que não há necessariamente que incluir a Educação Ambiental como 

uma nova disciplina curricular, mas constituí-la dentro das disciplinas pré-existentes em uma 

perspectiva interdisciplinar com vistas a ações de cidadania e práticas participativas dos seus 

interlocutores. Neste caminho, alguns trabalhos faziam menção à relevância desta 

participação cidadã, especialmente o resumo Td4, o qual analisou a possibilidade do ensino 

técnico com um papel de agente formador para a cidadania e para o exercício de um 

“ecodesenvolvimento”. 

Concordando com Bakhtin (2014, p.13-14), de que o signo e a enunciação constituem-

se socialmente, entende-se neste que a linguagem e a reprodução do discurso cientificista 

determinam a consciência dos indivíduos, induzindo as relações de dominação e o reforço do 

poder. Logo, a comunicação escrita da educação ambiental para o ensino técnico, 

materializada nos conteúdos curriculares, juntamente com a comunicação oral reproduzida na 

fala dos educadores, reforça a soberania da superestrutura da base econômica capitalista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao significado da temática ambiental na educação técnica, observou-se que o 

nível da intenção da construção da dimensão política - compromisso de construção de 

processos de socialização, sobretudo, da construção de relações valorativas do homem-

sociedade-natureza - está distanciado da prática transformadora.  

Sob a perspectiva Bakhtiniana, o sentido de um tema apresenta-se como a expressão 

de um dado momento da história, originando a enunciação – produto dos atos da fala (oral e 
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escrita) – a qual muda de sentido cada vez que é utilizada. Esta enunciação, como realidade da 

linguagem, presente no discurso do desenvolvimento sustentável, compõe a estrutura 

socioideológica, tornando-se um signo adequado à situação histórica concreta. 

Neste caminho, a maioria dos resumos analisados revela como signo ideológico, o 

discurso do desenvolvimento sustentável, sem a produção de sentidos profundos para a 

construção de uma dimensão política da Educação Ambiental, reproduzindo e reforçando o 

discurso hegemônico do sistema econômico-tecnicista do capitalismo.  

Conforme enfatiza Bakhtin (2014, p.15), todo signo ideológico é reflexo das estruturas 

sociais e econômicas, entretanto, o signo é dialético e vivo, podendo, em um dado momento 

histórico, se opor a ideologia predominante. Assim, a ideologia pode ser alterada, 

influenciando a linguagem. Esta influencia que conduz a evolução da língua, determina 

variações sociais e econômicas.  

Considerando a alteração linguística como possibilidade de ruptura epistemológica e 

discursiva, ressalta-se neste que o caminho para uma educação ambiental no ensino técnico 

profissionalizante, obrigatoriamente, deva começar com a abertura de um diálogo reflexivo 

que permita a criticidade para a mutação do signo e do conteúdo ideológico dominante que ele 

carrega.  

Entende-se neste, ser urgente a construção de um valor novo ao signo por um discurso 

educativo que suscite a reflexão crítica dos indivíduos a caminho da transformação no padrão 

cultural, no comportamento social e na relação homem-sociedade-natureza. 
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O LUGAR E A EXPERIÊNCIA EXISTENCIAL: CONTRIBUIÇÕES 

PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Rodrigo Eder Zambam
347 

 

 

 

RESUMO: A presença do ser humano no planeta terra, as relações de exploração estabelecidas ao 

longo da história, são assuntos que alimentam os debates no campo da Educação Ambiental (EA). O 

ser humano se desenvolve existencialmente a partir da presença no lugar: no tempo, na história, na 

cultura, na linguagem. Essa constante relação dialógica é condição de sua formação. Constitui-se nas 

relações estabelecidas no lugar, das várias experiências que desenvolve. Perante esta condição 

existencial, uma das questões que surge é: como estão se estruturando as mais diversas experiências 

em nossa sociedade?  O objetivo do presente texto é problematizar e discutir teorias e autores que 

contribuem para a fundamentação do conceito de “pertencimento” relacionado à Educação Ambiental.  

Debater alguns problemas oriundos da exploração do meio ambiente em prol do crescimento 

econômico presente de forma mais acentuada com o advento da ciência moderna e o impacto 

provocado nas pessoas. Será problematizado o conceito de ciência a partir dos estudos desenvolvidos 

por Gadamer, suas contribuições para entendermos a experiência feita pelo ser humano como condição 

necessária para o seu desenvolvimento como sujeito que compreende, age e transforma a sua 

existência e a existência de todo o planeta. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciência. Educação Ambiental. Pertencimento.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste texto é problematizar e discutir teorias e autores que contribuem para 

a fundamentação do conceito de “pertencimento” relacionado à Educação Ambiental. O pano 

de fundo da discussão se dará a partir do conceito lugar e sua importância na constituição 

existencial do ser humano e a crise presente na sociedade atual frente ao modo de produção 

capitalista que torna os lugares não lugares, ou seja, a partir de uma relação vertical (Milton 

Santos) que visa explorar sem respeitar à diversidade cultural, as questões históricas e 

existenciais do lugar.  

Para iniciar a reflexão, colocamos algumas questões provocativas: Será que existe uma 

essência de lugar? Ou, buscando fugir de um reducionismo da filosofia da essência, quais as 

características da existência de lugar que o tornam um lugar? O lugar é lugar com a presença 

humana ou ele pode ser lugar sem hominização? Será que o existir humano é a “essência” do 

lugar? O ser lugar, o fazer o lugar é a condição necessária para fazermos linguagem e a partir 

disso analisarmos e revermos o nosso estar no mundo, ou seja, a nossa relação com a 

diversidade existencial? 
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Para problematizarmos as questões colocadas acima, num primeiro momento 

desenvolveremos o conceito de experiência sendo central para o entendimento da condição 

existencial do ser humano e a compreensão de pertencimento relacionado ao lugar. Num 

segundo momento a compreensão do método científico moderna e as consequências na 

estrutura da sociedade atual. Na última parte, analisaremos a importância do lugar na 

formação existencial do ser humano. 

 

1.A EXPERIÊNCIA COMO CONDIÇÃO EXISTENCIAL 

 

As experiências que realizamos num lugar são determinantes para a construção de 

sentido: podem ser positivas ou negativas, mas são elas que vão influenciando nossa forma de 

ver e interpretar as coisas. Como coloca o texto de Relph (2014) comentando Heidegger, “ser 

e lugar estão intrinsecamente ligados”. Ampliamos essa ideia de Heidegger parafraseando o 

autor colocando que, “o ser se dá no tempo”. Esse tempo é constante e nossas compreensões e 

análises se alteram de acordo com esse movimento. As experiências no lugar devem ser 

responsáveis eticamente. Fazer das mudanças, a partir das relações com o meio ambiente, 

questões positivas. 

As relações que desenvolvemos diariamente no lugar são complexas. Como coloca 

Sartre, “Existir é ter um lugar
348

”. João Baptista Ferreira de Mello destaca o conceito “Balé-

do-lugar”, a saber: “procura analisar a dinâmica das interações sociais e as coreografias do 

cotidiano” (2014, p. 36). Todas as experiências, por mais simples que sejam, são dinâmicas e 

estão sempre em processo de mudança. 

Esse movimento constante causa mudanças na concepção e na forma de ver e 

determinar o lugar. Os nossos preconceitos (compreensão prévia) vão se alterando de acordo 

com as experiências que temos com o lugar. “No íntimo das pessoas, transitivos ou 

duradouros, os lugares da atualidade ou do passado podem variar de acordo com os valores, a 

quebra de preconceitos, a formação de conceitos e a aceitação de novas normas” (MELLO, 

2014, p. 40). Esse movimento de espaço e tempo transforma os valores que até então 

norteavam a conduta e as escolhas das pessoas; modifica as culturas e causa desconforto em 

muitas pessoas que viam nela a segurança de suas escolhas; transforma as normas jurídicas e 

com elas a estrutura formal da sociedade. Algumas orientações se tornam “caducas”: o que 

antes era errado agora é aceito. Esse constante vir a ser determina as diversas concepções de 
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lugar e o surgimento de novos lugares mesmo que, para as gerações passadas, esses novos 

lugares não sejam lugares. 

O ser humano faz a experiência no lugar onde se encontra e esta vai contribuindo com 

a constituição da sua forma de perceber o mundo. A experiência é fundamental e necessária 

para o homem. É um ser presente num tempo histórico e existencial e, a partir dessa condição, 

ele se dá. É na complexidade existencial que o ser humano se desenvolve e compreende o 

mundo. Se não fizer experiência não aprende, não evolui, não compreende. Como nos coloca 

Gadamer: 

Aqui a experiência faz parte da essência histórica do homem. Embora o 

objetivo limitado de uma solicitude pela educação seja o de poupar alguém 

de fazer certas experiências, como fazem às vezes os pais com seus filhos, a 

experiência, em seu conjunto, não é algo que possa ser poupado a alguém. 

Nesse sentido, a experiência pressupõe necessariamente que se frustrem 

muitas expectativas, pois somente é adquirida através disso. O fato de a 

experiência ser eminentemente dolorosa e desagradável não corresponde a 

uma visão pessimista, mas provém, como se pode ver, da essência da própria 
experiência (GADAMER, 2004, p. 465). 

Esta experiência é feita num lugar. Não temos como compreender alguém ou uma 

teoria sem antes saber qual o lugar que esta pessoa ou teoria se constituiu. A partir de uma 

concepção existencial, o ser humano dá sentido ao lugar e o lugar o “contamina”. Qual o 

motivo? Na complexidade presente nas relações sociais é que as experiências se dão e 

desenvolvem-se as difíceis concepções existenciais. Compreender as relações que são 

estabelecidas no lugar é extremamente complicado. Elas estão sempre em processo de 

acontecer. É um vir a ser constante, próprio da condição existência. Este movimento é que 

proporciona a transformação do ser humano, a ampliação da compreensão acerca da 

realidade. Muitas mudanças acontecem, mas poucas são percebidas pelas pessoas envolvidas 

e a ampliação do horizonte de sentido só é possível pelo fato da pessoa experimentar. Por isso 

que Gadamer chama a atenção pela necessidade da pessoa não ser poupada da experiência por 

ser a partir dela que vai aprender. Toda a experiência, toda a escolha gera certo grau de 

angústia mas é a partir dela que aprendemos e nos tornamos seres humanos. Chaveiro, 

influenciado pela teoria existencial de Sartre comenta:  

Escolher é fundar a si mesmo com o mote de responsabilidade. Ao agir sobre 

o mundo, o homem age sobre si mesmo. Funda a si mesmo movido por uma 

universalidade que é construída no lugar e no tempo. E, ao se relacionar com 

o outro, seus planos e projetos podem ser compatíveis com os de outros 

homens ou contrapor-se a eles (2014, p.263). 

As experiências feitas no lugar é que nos constitui. Sejam elas frustradas ou realizadas, 

vão influenciando nossa forma de ser e pensar. Ao escolhermos constituímos nossa 

identidade. Apesar de nossa carga genética, devemos muito as nossas experiências. 
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Existe a busca por uma linearidade a partir da influência moderna de ciência, de uma 

concepção global de sociedade, dentro da proposta capitalista de mercado onde se busca 

padronizar o que consumir; padronizar os comportamentos “corretos”; se busca receitas para a 

felicidade numa sociedade cada vez mais infeliz. Mesmo assim, as relações humanas e as 

relações com o lugar são contraditórias e não lineares. A constituição do mundo nas suas mais 

diversas estruturas são contraditórias. Isso acaba frustrando a busca por uma homogeneidade 

apesar dos danos causados pela proposta moderna, a saber: desigualdade econômica, crise de 

identidade, destruição dos lugares, crise ambiental, etc. É uma desordem. 

Nas pegadas da desordem, segue uma constelação de noções, entre elas, o 

acaso, o acontecimento, o acidente. O acaso denota a impotência de um 

observador a operar predicações diante de múltiplas formas de desordem; o 

acontecimento denota o caráter não regular, não repetitivo, singular, 

inesperado de um fato físico para um observador. O acidente denota a 

perturbação que provoca o reencontro entre um fenômeno organizado e um 

acontecimento, ou o encontro eventual entre dois fenômenos organizados 

(MORIN, 2013, p. 100). 

A autora Lívia de Oliveira problematiza o conceito “lugar” a partir de questões que 

refletem sobre o sentido que damos ao lugar onde estamos inseridos a partir de toda a 

estrutura existencial e ontológica que se apresenta ao ser humano. O ser humano é histórico, 

cultural, finito e dentro de sua existência atribui sentido ao lugar onde se encontra de acordo 

com sua subjetividade. O sentido está sempre em movimento de acordo com as teorias, os 

autores e as experiências que influenciam sua subjetividade.  “O sentido de lugar implica o 

sentido vida e, por sua vez, o sentido do tempo” (OLIVEIRA, 2014, p. 3).  

O tempo nos transforma e transforma o sentido que damos ao lugar, a tudo o que nos 

rodeia. O objeto, o lugar continuam aparentemente os mesmos mas o significado atribuído é 

diferente. Ele se transforma a partir da modificação da compreensão. Eis a realidade objetiva 

e subjetiva destacada pela autora. “Objetivo são aqueles elementos da experiência que 

persistem mediante todas as mudanças do aqui e agora. Enquanto o subjetivo pertence ao 

sujeito, toda mudança em si, e somente, expressa a determinação particular única aqui e 

agora.” ( OLIVEIRA, 2014, p. 3-4). O contato objetivo que vamos tendo com as coisas, com 

o lugar, faz com que se estabeleça sentido, se “conheça” sabendo que este conhecer nunca é 

absoluto. 

O conceito “lugarizado
349

” usado por Oliveira (2014). Entre o espaço e o tempo se dá 

o lugar, ou seja, se dá o significado, se atribui sentido a partir da vivência, das experiências 

estabelecidas na relação existenciais. Nós damos o sentido, nós transformamos o lugar de 

acordo com o significado atribuído. Um simples objeto pode ter um significado profundo para 
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uma pessoa e não provocar nenhum tipo de sentimento para outra pessoa. Ora, o objeto é o 

mesmo, o tempo cronológico onde se encontram é o mesmo; o problema é que a estrutura 

subjetiva desenvolvida em cada experiência existencial e temporal são outras.  Por isso que 

Clarice Lispector diz: “O sentido sou eu
350

”. 

A partir dessa conceituação, destacamos a ideia de pesquisa presente na teoria de 

Bachelard: “o lugar como a primeira qualidade existencial por onde todo estudo deveria 

começar e terminar” (OLIVEIRA, 2014, p. 7). O lugar tem que fazer parte da nossa estrutura 

existencial. Não pode ser um lugar artificial, visto como um simples objeto de pesquisa. 

Devemos pertencer ao lugar e este deve nos provocar. Estudar o lugar é procurar ter a noção 

da complexidade existente nas relações que estruturam o lugar. O texto destaca o “lugar 

itinerante e o lugar radiante. Este estático, que permite, imóvel, o reconstruir dos círculos 

sucessivos até os limites do desconhecido; aquele dinâmico, que recorre ao espaço como 

consciência, aquilo que se recorre” (Ibidem, p. 7). 

O lugar envolve questões complexas para serem estudadas e compreendidas, por 

envolver vários fatores. Os acontecimentos e as estruturas são colocados como sociofísica de 

lugar. “Segundo Cassirer, a noção sociofísica de lugar é definida como acontecimento, como 

estrutura de síntese entre mudanças com a própria cultura” (Ibidem, p. 8). O movimento de 

dar sentido ao lugar, de estar no lugar e ser atingido por toda a estrutura de significados 

culturais produz uma diversidade de possibilidades de estudo. As relações entre o meio físico, 

o meio social, a figuração, a conceituação, o habitar e o falar
351

 são situações, que nas suas 

relações produzem a realidade complexa de cada sociedade. O sentido de pertencimento ao 

lugar se dá nas relações que envolvem todas essas situações. Este é o lugar. 

O lugar é algo relacionado com nossas experiências cotidianas onde cada um tem o 

seu lugar por desenvolver experiências próprias que estruturam o entendimento e a 

interpretação das coisas. “...a familiaridade com dada porção do espaço, pela experiência, faz 

torná-la lugar. Pois espaço e lugar são designações do nosso cotidiano, indicando experiências 

triviais, do dia a dia” (OLIVEIRA, 2014, p. 11). No lugar desenvolvemos sentimentos e 

emoções através de nossas experiências. Estas nos familiarizam com o lugar, ou seja, com a 

cultura, com a linguagem, os costumes, etc. Assim vamos constituindo nosso ser e, 

consequentemente, estruturam nossa forma de interpretar o mundo, de fazermos nossas 

escolhas perante as situações que se apresentam. 

 

2.A CRISE COM A CIÊNCIA MODERNA 
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Quando as relações que proporcionam as mudanças são horizontais (Milton Santos), 

não percebemos danos ao aspecto cultural e existencial das experiências do lugar. A questão 

que deve ser problematizada é quando as relações ou as intervenções são feitas de forma 

vertical. Neste momento a espontaneidade da experiência é abalada e a interferência é externa. 

Como se dá isso na sociedade atual? “O que temos hoje são solidariedades organizacionais. 

As regiões existem porque sobre elas se impõem arranjos organizacionais, criadores de uma 

coesão organizacional baseada em racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um 

dos fundamentos da sua existência e definição” (SANTOS, 2006, p. 192). 

Os conflitos que se apresentam aos lugares com as mudanças causadas pelas 

transformações, a saber: os choques culturais, as transformações estruturais das cidades, a 

influências das novas tecnologias, as novas gerações acabam modificando a forma de ver a 

realidade causando desconforto, principalmente nas pessoas que possuem uma estrutura de 

comportamento já estabelecido e valores que norteiam as suas escolhas. O tempo causa 

mudança nas estruturas sociais e consequentemente na forma de percebermos os 

acontecimentos. Isso faz parte de nossa condição existencial e contribuem para a formação de 

sentimento do lugar onde nos encontramos. Na perspectiva da ciência moderna, não 

percebemos o respeito à diversidade cultural. As questões culturais são desconsideradas em 

prol do avanço econômico que se coloca como única condição para o desenvolvimento 

humano e para a busca da felicidade. Ao explicar as características da ciência moderna, 

Gadamer nos diz: 

Com isto a ciência se converteu numa atitude basicamente diferente. 

Prescindindo de todo nosso mundo, primariamente apreensível e que nos é 

familiar, a ciência se converte num conhecimento de contextos domináveis 

através da investigação isolada. A partir daí, sua relação com a aplicação 

prática deve ser entendida como situada em sua própria essência moderna. 

Se é possível apreender e calcular relações abstratas entre condições iniciais 

e efeitos finais, de maneira tal, que a colocação de novas condições iniciais 

tenha um efeito previsível, então, efetivamente, através da ciência, assim 

entendida, chega a hora da técnica. A antiga vinculação do fato 

artificialmente, artesanalmente, seguindo modelos dados pela natureza, se 

transforma num ideal de construção, no ideal de uma natureza realizada 

artificialmente, de acordo com a ideia (1983, p. 42). 

A relação de exploração do homem (sujeito) com o mundo (objeto) se dá, em 

diferentes níveis, desde a existência do ser humano na terra. Por uma questão de 

sobrevivência, o “homo sapiens” se organizou e estruturou o seu modo de pensar de tal forma 

que, a única forma de ação possível para se manter no planeta terra, é vendo o restante da 

natureza como um objeto a ser pensado e explorado. No início como uma ameaça objetiva e 

posteriormente se incluí a necessidade de descobrir os mistérios presentes no planeta terra e 
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fora dele. Esse dualismo começa a ganhar corpo científico com o advento da Filosofia, a partir 

do século VI antes de Cristo onde o homem se coloca, conscientemente, como o ser que pensa 

e problematiza a estrutura do “cosmos”. Essa relação ganha mais corpo e significado de 

ciência dentro da estrutura que conhecemos a partir do século XVI com o iluminismo e a nova 

forma de se pensar a ciência. 

O lugar passa a ser um objeto a ser explorado a calculado com o objetivo de ser 

conhecido e desvendado na busca de um conhecimento exato e seguro superando a metafísica 

antiga que até então serviu apenas para pensar o mundo. Cabe à nova ciência transformá-lo. 

Como nos coloca Marx: “Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas 

maneiras; o que importa é transformá-lo”. Essa transformação que se apresenta como pano de 

fundo de toda a ciência moderna traz uma nova concepção de perceber o mundo: não teremos 

mais uma relação harmônica (se é que isso um dia existiu) para termos uma relação de 

exploração vendo os lugares como um objeto que dará lucro. A ciência vem com o objetivo de 

desvendar os mistérios que a metafísica não conseguiu dar conta e transformar o lugar na 

certeza de proporcionar uma “melhor qualidade” de vida. Será? A estrutura de mundo que 

temos hoje evidencia muitos questionamentos sobre esse objetivo. 

Mauro Grün em seu texto: “A importância do lugar na Educação Ambiental” 

problematiza este assunto mostrando o novo mecanismo de relação presente na modernidade.  

Devido à ciência moderna nós perdemos a noção de lugar, e estes perderam 

sua autenticidade. Para um cientista moderno todos os lugares são iguais, o 

que equivale a dizer, são espaço homogêneo, onde nos guiamos mais por 

coordenadas e sistemas de referência do que por descrições particulares com 
valores estéticos, religiosos e éticos” (2008, p.3).  

Sendo homogêneos, não se leva em conta as particularidades do lugar. Ou melhor, as 

particularidades dos lugares são levadas em conta a partir do momento em que oferecem a 

possibilidade de dar um retorno financeiro para o mercado. Ou seja, que tenha potencialidade 

para um investimento.  Desta forma, não são as particularidades culturais, estéticas, religiosas 

que interessam e sim as estruturas que o meio natural apresenta como potencialidades que 

facilitem o investimento financeiro.  

Em passeis de estudo realizados no primeiro semestre de 2016 ficou claro, em vários 

momentos, essa dinâmica capitalista de exploração do lugar pela necessidade do 

desenvolvimento econômico. A construção de uma ponte para ligar a Ilha dos Marinheiros no 

município de Rio Grande; a construção das torres de energia eólica; a recuperação de partes 

da estrada na localidade da Quitéria, interior do município de Rio Grande, com o único 

objetivo de transportar as torres de energia eólica; os investimentos no porto de Rio Grande; a 

retirada de famílias, que durante décadas, criaram vínculo de pertencimento ao lugar do 
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entorno do porto para a ampliação de sua capacidade. Tudo isso tem como único interesse o 

ganho financeiro. Não é levado em conta o vínculo existencial que é criado, mas sim o que ele 

tem a oferecer em relação aos ganhos financeiros. A partir do momento em que o lugar deixa 

de ser lucrativo, os investimentos e a “valorização” do lugar deixam de existir. A empresa que 

investe no lugar não tem preocupação com a população local. Isso é fato. Com muito custo 

cumprem os acordos contratuais de recuperação e investimentos para reparar os danos 

ambientais. Será que isso é suficiente? Sob a ótica capitalista sim. Sob a ótica ambiental e 

cultural, nenhuma transformação do lugar que desestruture a vida local gerando instabilidades 

na natureza e na cultura das pessoas pode ser aceita. 

As modificações em prol de uma melhoria na vida das pessoas gera uma aparência de 

justiça. O capitalismo usa o anel de Giges que torna suas ações de injustiça invisível ao olhar 

irresponsável das autoridades que deveriam preservar as estruturas ambientais e culturais e ao 

olhar inocente da população que se ilude com as promessas de ganhos financeiros sem poder 

calcular, a priori, os estragos que essa ação terá com suas vidas, suas culturas, sua saúde. A 

criação de lugares estranhos à cultura local é característica do capitalismo. O exemplo das 

usinas hidrelétricas (exemplo mais recente é a de Belo Monte no Pará) que destroem por 

completo a vida e a estrutura local. “Ocorre o processo de descorporificação a partir da 

concepção Cartesiana de espaço como extensão, esta descorporificação é que resulta em um 

corpo que não sente frio, calor ou tem uma cor” (GRÜN, 2008, p. 6). 

Temos que ampliar nosso horizonte de sentido para além do paradigma científico e 

econômico da modernidade para não vermos uma relação simplesmente de exploração do 

meio ambiente, mas vermos o ser humano nas suas relações de pertencimento, de 

historicidade, de linguagem, de cultura. Para isso, a responsabilidade ética e os debates em 

torna da Educação Ambiental devem ser cada vez mais aprimorados. 

 

3.A IMPORTÂNCIA DO LUGAR 

 

O lugar influencia nossa formação de sentimentos. O gostar passa por nossas vivências 

que são rememoradas. As escolhas estão relacionadas às nossas vivências. Provoca 

lembranças e a partir delas nos fazemos seres existenciais. “O tempo vivido como memória, e 

por isso memória e identidade adensam o lugar. A memória é a experiência vivida que 

significa, definindo-o enquanto tal” (MARANDOLA, 2014, p.229). Como Heidegger destaca 

com, muita propriedade: “ser-e-estar-no-mundo”. Toda a circunstancialidade presente nessa 

condição existencial é que nos coloca como pertencentes a um lugar e que esta condição está 
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em constante formação a partir das novas vivencias que são possíveis graças a esta condição 

de seres jogados num tempo. 

Na relação ontológica, da presença do “ser-aí”, que se faz nas bases fenomenológicas, 

nas vivencias do cotidiano, dentro de todas as articulações presente nas vivências mundanas. 

Lugar como situação e mundo circundante
352

. Essa estrutura existencial é que faz a ideia de 

pertencimento, de identidade com o lugar, com o estar num espaço e num tempo e a partir 

dele interpretarmos e agirmos dentro do mundo. Como coloca Mario Quintana: “Quando abro 

cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova”. 

Não pensamos fora do lugar de pertencimento: a partir da nossa estrutura de compreensão 

formada por nossa presença no mundo circundante é que conseguimos interpretar e fazermos 

nossas escolhas. “Estar no mundo fenomênico ontológico é (...) uma imersão completa que 

coloca no centro o ser-no-mundo circunscrito e circundado pelas coisas e pelos homens, 

circunstanciado no tempo e no espaço” (MARANDOLA, 2014, p. 235). O tempo e o espaço 

como condição necessária para que a experiência se dê.  

O lugar como condição ontológica importante na compreensão do ser humano toma 

centro na teoria de Giddens. Lugar com as relações simbólicas, as relações culturais, onde o 

ser humano se sente seguro e a partir dele se desenvolve. Ao mesmo tempo, com a 

possibilidade do “desencaixe” gera insegurança, medo, crise por desestruturar, tirar as 

referências que até então orientavam o agir, o interpretar, o pensar a partir da estrutura 

existencial. É o que o autor chama de insegurança ontológica. “O ponto mais fundo dessa 

insegurança ontológica é a separação tempo e espaço, marcada pelas descontinuidades dos 

modos de vida, das culturas e do ritmo da mudança social” (MARANDOLA, 2014, p.240). 

A partir dessa problemática, uma das questões que pode ser estudas é o corpo. O corpo 

revela as concepções ideológicas da história; nele estão registrados os traços da presença do 

ser humano num determinado tempo: suas concepções econômicas, suas ideologias políticas, 

as ideias literárias, etc. Como isso é possível? Pelo fato de existir e de experimentar. O corpo 

não é algo artificial, liberto das influências do mundo. “O corpo é a propriedade pela qual o 

sujeito pode fundar a sua extrema singularidade, registrar na carne a sua história na linha de 

contato e de intersecção com a história do mundo e dos lugares...” (CHAVEIRO, 2014, p, 

250). 

 Como o próprio texto coloca: “o corpo é um guardador de lugares”, ou seja, ele revela 

as experiências do lugar, sejam elas positivas ou negativas. Ao nos depararmos com uma 

pessoa, ao analisarmos simplesmente o corpo físico (deixando de lado as questões 
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psicológicas, emotivas, etc.) já temos a revelação de inúmeras experiências; já percebemos se 

a pessoa passou por sofrimentos físicos, foi explorada arduamente pelo mundo do trabalho ou 

teve uma vida de poucos sofrimentos físicos.  

Dentro do modo de produção capitalista, o corpo se torna objeto de exploração: seja 

como força de trabalho tão bem teorizado por Marx na teoria das lutas de classes ou criando-

se uma ideia de corpo perfeito presente principalmente no mundo de hoje, alimentado pelos 

meios de comunicação, onde, o ser feliz passa indubitavelmente pela conquista de 

determinados padrões de beleza exigidos pela moda, pela indústria farmacêutica e por uma 

ideia de saúde perfeita fabricada pela ciência do mercado. A “sociedade do controle” como 

nos coloca Deleuze. “O corpo injetado de um tempo manietado pela ciência cai numa 

dependência de complementos advindos da indústria farmacoquímica” (CHAVEIRO, 2014, p. 

257). 

Dentro da lógica da indústria científica, o corpo virou literalmente um objeto de 

manipulação onde, esse ideal de beleza, leva à morte física através das mais variadas cirurgias 

e consumo de medicamentos. Leva à morte psicológica através dos mais variados problemas 

depressivos causados pela angústia na busca por um ideal mercantil. “O corpo agora não deve 

ser apenas a morada da vida, mas a forma simétrica comandada pela ciência. Deve-se fazer 

comigo o que o outro quer ver” (CHAVEIRO, 2014, p. 259). Onde estão os princípios éticos? 

Onde estão os valores culturais que historicamente foram vivenciados e que nos constituíram 

como seres humanos? O respeito à individualidade? Estas questões são sublimadas diante dos 

objetivos do mercado. “Aqui, pode-se dizer que ciência e mercado se aglutinam mediante a 

ação do dinheiro, tomando como referência a produção da imagem” (CHAVEIRO, 2014, p. 

260). Na busca pela superação de doenças e em prol de uma vida “eterna”, atrofia-se o corpo.  

A ciência atrofiando os corpos das pessoas na busca de uma saúde perfeita.  

Os grandes problemas percebidos hoje na nossa sociedade, relativos à exploração do 

corpo como mero objeto mercantil da ciência, os problemas ambientais que ameaçam a 

sobrevivência do planeta terra, a crise ética percebida nas mais variadas instâncias de nossa 

sociedade, são frutos da ambição desmedida presente na estrutura capitalista. Ora, se somos 

seres existenciais e nos damos a partir de uma estrutura social, ou melhor, somos produtos de 

um lugar; só existimos por estarmos em um lugar. “O homem não é fruto de nenhum criador, 

mas de tudo que escolheu e projetou ser. Escolher é, assim, o contrário de qualquer destino e 

de qualquer determinismo” (CHAVEIRO, 2014, p. 262). Por escolhermos e nos constituirmos 

culturalmente a partir dessa sociedade (lugar) em crise, os valores que estruturam as escolhas 

da humanidade necessitam ser problematizados. 
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O corpo revela as experiências, as angústias vivenciadas nas relações sociais; denuncia 

as fragmentações e os abusos presentes em nossa sociedade contemporânea, fruto de um 

sistema que vê na ciência capitalista a busca por um ideal de perfeição, desrespeitando as 

individualidades culturais mesmo sabendo que esse ideal não existe. Infelizmente, essas 

revelações não são nada animadoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na estrutura atual de sociedade e todos os problemas causados pelas transformações, o 

lugar como condição existencial da formação humana se torna central para problematizarmos 

e fundamentarmos a Educação Ambiental. A influência na forma dos seres humanos se 

comportarem. As várias formas de exploração na busca pelo desenvolvimento econômico. As 

modificações nas relações com o mundo e com o próprio ser humano. A exploração do corpo.  

São alguns exemplos de questões que devem ser debatidas.  

Como não pensarmos na insegurança ontológica diante de tantas mudanças e 

transformações provocadas pelo mundo moderno? Os vários desencaixes presentes na 

estrutura capitalista provocados pelas transformações econômicas diante de um mundo 

globalizado, construindo “lugares fantasmagóricos”, remete à condição existencial que a 

humanidade se encontra e qual o nosso papel como cidadãos e como educadores que pensam 

a partir dessa nova realidade. Talvez, perguntas como: “Quem somos? O que fazer? Para onde 

vamos?” são atuais e se tornam cada vez mais desafiadoras na busca por um casulo protetor 

que nos dê uma segurança existencial. 

Um dos objetivos da Educação Ambiental deve ser o de problematizar as 

consequências da relação do homem com o mundo e buscar fundamentos para uma melhor 

compreensão desses problemas na busca por uma ação ética e responsável. 
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RESUMO: Apresentamos algumas problematizações e reflexões preliminares a partir das atividades 

prático-teóricas desenvolvidas no projeto de extensão “Grupo de Teatro Interativo: laboratório de 

pesquisa e intervenção socioambiental”, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da FURG. As experimentações cênicas e intervenções socioambientais, baseadas no 

processo de iniciação do clown, evidenciam uma forma de atuação que contribui com o debate sobre a 

formação humana e a produção de saberes no campo da EA. Trata-se de uma pesquisa-intervenção 

inspirada na Análise Institucional, em especial nas Três Ecologias de Félix Guattari e no Método 

Cartográfico de Deleuze e Guattari. Tem como objetivo problematizar as questões socioambientais em 

múltiplos espaços: locais degradados ambientalmente, escolas, associações, zonas de vulnerabilidade 

social e conflitos socioambientais. As atividades prático-teóricas vêm gerando um conjunto de 

questionamentos, dentre os quais destacamos: Como o Grupo de Teatro Interativo e o processo de 

iniciação do clown podem contribuir com a invenção de modos de existência mais voltados para o 

cuidado de si, do outro, e do meio ambiente? Essas e outras questões vêm impulsionando nossas 

investigações. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação humana. Clown. Educação Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nossa investigação privilegia as atividades desenvolvidas no projeto de extensão 

denominado “Grupo de Teatro Interativo: laboratório de pesquisa e intervenção 

socioambiental” e no programa de extensão “Raiz do Riso: contagiando alegria”, ambos 

vinculados à Universidade Federal do Rio Grande/FURG. Este é o campo de pesquisa onde 

estão sendo desenvolvidas nossas investigações, uma de doutorado e a outra de pós-doutorado 

em Educação Ambiental, ambas articuladas com as atividades do Grupo de Pesquisa “As Três 

Ecologias de Félix Guatarri”
355

 (CNPq). Os encontros do Grupo de Teatro Interativo 

acontecem semanalmente com foco no processo de iniciação do clown, participando de suas 
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atividades estudantes, professores e membros da comunidade, com o apoio do Laboratório 

Audiovisual de Pesquisa em Educação Ambiental/LAPEA – FURG.  

O clown é um tipo de palhaço improvisador, desajeitado, imprudente, animado pela 

interação com o mundo e os outros, que ao expor seu próprio ridículo e eventuais fracassos 

transforma-os em material cômico colocando em evidência aspectos do humano, via de regra, 

negados socialmente. Caracteriza-se por transgredir as regras, subverter máscaras e papéis 

sociais, desafiando a ordem vigente e perturbando representações socais. Atua nas ruas, 

escolas, praças, locais de conflitos, hospitais, locais de trabalho, sindicatos, enfim, em espaços 

públicos e privados. 

O objetivo do Grupo Teatro Interativo é contribuir com a formação humana e 

desenvolver uma forma de atuação cênica em permanente interação com o público, realizando 

sistematicamente seminários de pesquisa, intervenções socioambientais na comunidade e 

oficinas de experimentação em laboratório. O Grupo se assume como interativo no sentido de 

produzir outros modos de viver e se relacionar, solidarizando-se enquanto as experimentações 

teatrais são realizadas e as cenas criadas e recriadas nos diversos espaços onde atua, 

promovendo a participação ativa de atores e espectadores, assumindo uma posição política 

enquanto coletividade, articulando-se em redes e associações, intervindo sobre as questões 

socioambientais e problematizando-as. É interativo no sentido de democratizar os meios de 

produção teatral e transformar a realidade vivida através da encenação e do diálogo com o 

público, de criar laços mais fortes entre os estudantes e destes com a comunidade, 

principalmente com as populações mais vulneráveis socialmente, ampliando o 

questionamento em torno do modos operandi social em suas múltiplas dimensões cotidianas.  

O Grupo Teatro Interativo, como projeto de extensão, integra acadêmicos com pessoas 

pertencentes a outros espaços sociais, estendendo à comunidade a discussão sobre o modo de 

produção atual, um modelo econômico intrinsecamente associado às desigualdades sociais, 

aos desequilíbrios ecológicos, à injustiça social, à degradação do planeta, aos problemas 

mentais, de relações humanas, etc. Com base nas técnicas de iniciação do clown, os membros 

do Grupo criam cenicamente outros mundos possíveis, que lhes dão força imaginativa para 

criar no dia a dia outros modos de coexistência. 

O Grupo concretiza uma ideia inovadora e necessária na área da Educação Ambiental, 

ou seja, que a ação humana pode ser realizada de outro modo, de acordo com outro tipo de 

sensibilidade e novas formas de interação. A atividade humana pode ser feita com mais 

cuidado do ponto de vista da relação com a natureza, em consonância com saberes populares 

e conhecimentos técnico-científicos. Isto porque o trabalho no Grupo Teatro Interativo 
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desenvolve-se, em boa parte, no ambiente externo ao prédio permitindo a interação do 

humano com o ar, o vento, o sol, a terra, as plantas, os insetos, etc. Ou seja, uma possibilidade 

de relação entre corpo e meio ambiente mediada pelas sensações, uma forma de aprendizado 

que se desdobra na transformação de si e do mundo. 

Trata-se de uma forma de produzir conhecimento através da reflexão crítica, da 

inventividade, da preservação do meio ambiente, do aprimoramento estético, do 

comprometimento social e da ação política, do desenvolvimento da imaginação e do 

improviso, da integração dos espaços, enquanto o humano procura perceber o que está além 

das formas intituídas. 

As atividades do Grupo Teatro Interativo, registradas em um diário de campo coletivo 

(Grupo Fechado no Facebook), problematizam as questões socioambientais e ampliam a 

reflexão em torno do cuidado com o meio ambiente, com os outros e consigo mesmo. No 

diário de pesquisa são postados os artigos publicados em eventos e periódicos científicos 

desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa “As Três Ecologias de Félix Guatarri” (CNPq), o 

detalhamento técnico das oficinas e intervenções realizadas, tópicos dos seminários de 

pesquisa desenvolvidos, informações divulgadas no Facebook, sites e blogs sobre os assuntos 

que estão sendo problematizados além de textos e livros em pdf, fotos das atividades 

desenvolvidas, informações e notícias sobre a rede de parceiros, bem como os audiovisuais 

das intervenções socioambientais. Prática e teoria articulam-se a partir de um conjunto de 

forças que emanam dos lugares onde o Grupo atua, tendo em vista a abertura dos 

pesquisadores às interferências e sucessivas recomposições suscitadas pelo meio ambiente:  

um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relação dinâmica e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos 

de transformações da natureza e da sociedade. Podemos comparar essa 

definição de meio ambiente com as anteriores e observar que na minha 

definição meio ambiente não é visto apenas como sinônimo de meio natural. 

Razão pela qual parto do princípio de que educação ambiental não é 

sinônimo de ensino de ecologia, biologia ou de geografia, embora não 

prescinda deles nem da história, da literatura, da matemática, da física, da 

química etc. O processo pedagógico da educação ambiental como educação 

política enfatiza a necessidade de se dialogar sobre e com as mais diversas 

definições existentes, para que o próprio grupo (alunos e alunas e 

professores e professoras) possam construir juntos uma definição que seja a 

mais adequada para se abordar a problemática que se quer conhecer e, se 

possível, resolver. (...) Numa breve explicação podemos dizer que uma 

prática pedagógica interdisciplinar trabalha com o diálogo de conhecimentos 

disciplinares e que a transversalidade pelos menos como foi definida pelos 

precursores, entre eles Félix Guattari, não desconsidera a importância de 

nenhum conhecimento, mas rompe com a ideia de que os conhecimentos 

sejam disciplinares e que são válidos apenas os conhecimentos científicos 
(REIGOTA, 2009, p. 36, 37 e 42). 
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Trata-se de um tipo de pesquisa constituída por uma coletividade que vem se 

associando para realizar tarefas específicas, com propósitos claramente definidos, em lugares 

consensualmente determinados. O Grupo Teatro Interativo está em busca de sua própria 

definição de meio ambiente que, nessa etapa do processo de experimentação e intervenção 

socioambiental, significa lugar de intercâmbio entre matéria e energia, entre o atual e o 

virtual, razão e intuição, instituído e instituinte, entre saberes populares e conhecimento 

científico, onde o humano interage com o não humano em múltiplos níveis e de diversas 

formas, recompondo assim sua própria subjetividade. 

O trabalho prático-teórico realizado no Grupo Teatro Interativo agrega elementos 

técnicos, conceituais e metodológicos do Clowning de Jean-Pierre Besnard (BESNARD, 2006 

e 2014); o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (BOAL, 1988 e 1994); o Esquizodrama, de 

Gregorio Baremblitt (BAREMBLITT, 2010) e a Sociopoética, de Jacques Gauthier 

(GAUTHIER, 2012). Também nos inspiramos nas pesquisas em torno do clown, promovida 

pelos pesquisadores do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP; do Teatro 

da Crueldade, de Antonin Artaud (ARTAUD, 1938, 1987 e 2004); da Psicologia Social e dos 

Grupos Operativos, de Enrique Pichon-Rivière (PICHON-RIVIÈRE, 1998 e 2005).  

Apostamos que, ao analisarmos os acontecimentos de uma pesquisa em grupo, focada 

no processo de iniciação do clown, produziremos conhecimentos sobre determinadas 

manifestações do humano que podem contribuir com um novo campo de problematização 

para a formação humana e produção de conhecimento na área da Educação Ambiental. 

Entendemos que, a partir da emergência de outras epistemologias e dispositivos 

metodológicos, é possível avançar um pouco mais, colocando em questão as definições que 

não abrem espaço para a inventividade, a espontaneidade, o improviso e a mudança, 

principais aspectos da atuação do clown e relevantes para o campo da educação. É importante 

colocar em dúvida pensamentos hegemônicos que, implícita ou explicitamente, defendam a 

manutenção do status quo e a perpetuação de uma tradição cristalizada que aprisiona grupos e 

pessoas – como obstáculo à transformação das relações sociais, dos problemas ambientais e 

das desigualdades sociais. Enquanto passamos pelo processo da desconstrução e reconstrução 

coletiva de máscaras e papéis sociais, alternando nossas posições como sujeitos e objetos da 

própria pesquisa e colocando o dualismo em questão.  

No Grupo de Teatro Interativo, em nossa atuação como pesquisadores e 

coordenadores das atividades, o objetivo é analisar e promover oficinas e intervenções 

socioambientais para desenvolver a inventividade humana, que está ofuscada numa sociedade 

que zela pela repetição de padrões pré-estabelecidos, normalmente apropriados para 
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fundamentar os mais variados regimes opressores e reprodutores dos valores e do modo de 

existência hegemônico, que estão relacionados com os graves problemas socioambientais da 

contemporaneidade.  

A partir das experiências no processo de iniciação do clown, desenvolvemos reflexões 

que abordam as contribuições desse processo para a produção do conhecimento, a formação e 

o desenvolvimento humano, problematizando representações sociais hegemônicas com base 

nas experimentações cênicas e intervenções socioambientais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Em nossas investigações, observamos que o processo de iniciação do clown apresenta-

se como um dispositivo artístico-pedagógico, que só pode ser acionado em um determinado 

campo de intervenção, ou seja, no 

perímetro que delimitará o espaço dentro do qual se planejarão e executarão 

estratégias, logísticas, táticas e técnicas que, por sua vez, deverão operar 

neste âmbito específico para transformá-lo de acordo com as metas 

propostas. Está em estreita dependência do campo de análise, desde o qual 

será compreendido, pensado. Só se intervém quando se compreende, sendo 

que posteriormente se compreende à medida que se intervém. O campo de 

intervenção pode ser muito amplo ou restrito a um estabelecimento ou 

organização (escola, sindicato, empresa etc.) (BAREMBLITT, 2002, p. 140). 

Encontramos respaldo teórico nas Três Ecologias (GUATTARI, 1990) e no método 

cartográfico (DELEUZE e GUATTARI, 1980; PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA, 2014), ao 

propormos o corpo como vetor transversalizante e o paradigma ético-estético como 

possibilidade de ressignificação do paradigma científico instituído. Trata-se de uma pesquisa-

intervenção que aponta para o caráter imanente dos complexos e indissociáveis problemas 

ligados ao meio ambiente (Ecologia Ambiental), à subjetividade humana (Ecologia Mental) e 

às relações sociais (Ecologia Social), aproximando atitude ecológica e reflexão filosófica.  

Nossa pesquisa envolve a criação de um dispositivo de desenvolvimento de si 

impulsionado por agenciamentos coletivos de enunciação (GUATTARI, 1981 e 1992). Os 

conhecimentos e práticas do professor, aqui entendido como facilitador, e dos participantes do 

Grupo são vetores que compõe o dispositivo, estando sua ativação atrelada à problematização 

das questões sociais, mentais e ambientais em uma perspectiva racional, mas também sensível 

e emocional, sem a primazia de uma dimensão sobre a outra. 

A seguir, apresentamos reflexões referentes ao processo de iniciação do clown como 

contribuição à formação e à produção do conhecimento humano: 



 

731 

 

- Os dispositivos do treinamento energético e da dança pessoal (FERRACINI, 2003) 

geram um transbordamento energético que é canalizado, através da expressão livre conduzida 

pela música (ou pelo silêncio) até a exaustão física, para o ambiente em que o clown está 

inserido. É justamente nesse limite, em um estado alternado de consciência (e não alterado, 

pois existe a capacidade de ir e vir entre estados energeticamente diferenciados), num corpo 

em transe vibrando com as energias da natureza e do cosmo, em que o humano produz um 

conhecimento novo, uma nova forma de relação consigo, com os outros e o mundo. 

- O processo de desenvolvimento do clown diz respeito a sua forma de atuação. 

Ensaiar, no teatro tradicional, implica interpretar um texto escrito. A arte da representação 

pressupõe fidelidade à forma escrita (interpretar é falar o texto no palco), embora a habilidade 

simultânea de fazer composições inusitadas e interpretar seja um dos elementos da construção 

cênica. Entretanto, no caso do clown, o eixo central da atuação é o improviso. Ele não 

representa, mas se apresenta, gera possibilidades autônomas, mostra-se em sua condição 

presente com tudo o que é (devém), sente, pensa, percebe, intui, afetando e deixando-se afetar, 

em contato direto com os outros e o mundo, na capacidade refinada de vibrar na freqüência do 

ambiente em que está atuando, na confiança em seu vocabulário pessoal e em sua história de 

vida, e não em um texto escrito por outrem. Também não se trata de atuar com base na 

imagem refletida da vida de um outro, do papel social ou da identidade de um outro. A cada 

apresentação o clown faz diferente, diferenciando-se com relação a si mesmo, pois opera por 

multiplicação e por variação contínua. Sua atuação nunca abre mão da capacidade de 

improvisar. Ele produz seu próprio texto, reinventa-o, dialogando e interagindo 

permanentemente com os ambientes onde se apresenta. Clown é corpo que se trama com 

outros corpos, ocupa espaços, reinventa suas próprias invenções. Quando falamos em atuação 

do clown, não se trata de perseguir qualquer tipo de ideal, mas de promover processos de 

busca permanente e experimentações ético-estéticas em que o humano assuma de antemão a 

própria incompletude. Não está colocada a possibilidade de promovermos uma forma de 

aprendizagem ou de socialização que procure adequar a conduta humana às necessidades de 

qualquer instituição educacional, social ou do mundo do trabalho. Nosso entendimento nos 

leva a fazer uma aposta em outra direção, caminhamos no sentido da promoção dos processos 

instituintes, da geração de linhas de fuga, de novos lugares de passagem, de outras formações 

rizomáticas.  

- Um outro aspecto da sua maneira de atuar e produzir saberes é ligado ao 

desencadeamento de uma potência cognitiva em fase com o saber universal e o acesso de 

dimensões desconhecidas do real. No desenvolvimento do clown isso é possível quando o 
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humano se desloca no fluxo dos acontecimentos, em consonância com as portas que se 

fecham e se abrem, com as vicissitudes do desejo. Quando o campo de intervenção passa a se 

constituir como uma aventura por territórios desconhecidos, como um mosaico, um labirinto 

de experimentações, um caminho sinuoso repleto de incertezas, surpresas, dúvidas e 

inquietações, uma fonte produtora de sentidos. Assim, o processo de iniciação do clown nutre-

se de forças pré-individuais e da ativação de um devir coletivo de ampliação espiritual – 

conforme a noção de individuação (SIMONDON, 2005), através de uma operação alquímica 

– no dispositivo proposto pelo facilitador. Este pode, até, atuar como xamã entoando cânticos 

por ele mesmo desconhecidos, conectando-se com outras dimensões do real, manipulando 

energias sutis, acendendo incensos, invocando forças sobrenaturais, produzindo sonoridades 

com instrumentos de percussão (em especial os chocalhos), falando línguas estranhas, 

dançando com espíritos... 

Nesse processo alquímico, desejos se conectam, vontades contagiam-se mutuamente, e 

o que foi intuído ganha forma e materialidade, como peças de um quebra-cabeça que se 

encaixam súbita e misteriosamente constituindo-se como um agenciamento coletivo. A 

vontade de uma coletividade se transforma em experimentação, assume forma provisória, 

concretiza-se. 

- O modo de atuação do clown vincula-se a uma forma de aprendizado e produção de 

saberes que também inclui os “erros” cometidos pelo corpo, que abre espaço para expressões 

corporais consideradas socialmente inadequadas, movimentos esquisitos, comportamentos 

absurdos, enfim, as manifestações ridículas do humano. Pressupomos que há uma potência 

nos corpos que rompem com as condutas esperadas e atitudes previsíveis, ficando evidente a 

liberação da inventividade nesses momentos em que o humano rebela-se contra os padrões de 

normalidade instituídos e, ao invés de repetir o mesmo, produz diferença, invocando uma 

maneira de atuar mais voltada para o processo do que para as formas acabadas. Entendemos 

que os ambientes instituídos estão saturados de previsibilidade e ordenação, por isto, 

defendemos a invenção do dispositivo clownesco como contraponto: estabelecendo outras 

correlações de força entre cosmo e caos. 

O enfraquecimento dos elos que ligam o humano com aspectos místicos e intuitivos da 

vida, leva a crer que a ruptura dos limites entre ambientes sagrados e profanos se apresenta 

como desafio inadiável. Precisamos experimentá-la e analisá-la para melhor compreender sua 

importância. Talvez, irrompendo essas fronteiras, possamos aprender a lidar criativamente 

com as forças caóticas da vida e a dar um novo sentido ao cosmo, mais repleto de 
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intensidades e vigor. Assim, instituímos uma interligação fecunda entre arte, educação, 

filosofia e espiritualidade. 

- O processo de iniciação do clown tem relação com a ritualização do cotidiano, sem a 

qual o clown perde sua força vital, seu poder expressivo e comunicativo. Ao rompermos com 

os dogmas religiosos talvez possamos reconstituir nossos territórios existenciais, a fim de 

desenvolver uma relação de cuidado mais apurada com todas as coisas existentes, rompendo o 

limite entre humano e não humano. Esse é um exercício de atenção que nos permita dar outro 

sentido à vida e ao senso comum, enquanto atentamos a cada detalhe do cotidiano e somos 

atravessados pela intensidade de cada uma de nossas ações. Trata-se de darmos uma aguda 

importância ao aqui e agora, a cada movimento, a cada objeto que tocamos, a cada pessoa, 

animal ou planta, corporais e incorporais, a cada nova relação que estabelecemos com o 

mundo, com tudo o que sentimos e percebemos. A teatralidade clownesca propõe rituais com 

um tipo de regulação particular, sensíveis tanto ao ambiente externo quanto interno do corpo, 

fundados em uma meta-estabilidade mediada por múltiplos ajustes. 

Estamos no aqui e agora voltados para fluxos e intercâmbios, abertos à vida e ao novo. 

É bom que nossos rituais sigam a mesma lógica. Basta acreditar no momento presente, 

afirmando a vida e estabelecendo relações de mútua correspondência consigo, com os outros e 

o cosmo, ritualizando os pequenos gestos do cotidiano de maneira sempre inventiva. Isso é 

uma maneira de resistir ao capitalismo globalizado e às suas formas doentes de (re)produzir 

corpos. 

Todavia, o processo é conflituoso, cheio de avanços e retrocessos. Do ponto de vista 

das experimentações clownescas realizadas em laboratório de pesquisa, foram dados passos 

significativos no que tange a qualificação do vínculo grupal e o desenvolvimento do clown de 

cada membro do Grupo. O clown mostrou-se na coragem, improviso e entrega dos 

participantes, na capacidade de reinventar máscaras e papéis sociais, na forma de se relacionar 

com o meio ambiente, de assumir o seu ridículo e ter consciência que ele é matéria 

fundamental para o seu clown, na experimentação de línguas estranhas e de linguagens 

corporais imanentes, na expressão corporal mais espontânea, no envolvimento, motivação e 

criatividade durante a elaboração do figurino e da maquiagem, na participação crítica, 

imaginativa, sensível, reflexiva e inventiva do Grupo. 

Porém, o Grupo de Teatro Interativo avançou timidamente com relação às 

intervenções socioambientais propriamente ditas, que envolvem intercâmbio com o ambiente 

externo (em um primeiro momento na própria Universidade, com perspectiva de avançar nos 

espaços escolares, ruas da cidade, zonas de conflito socioambiental, etc.), exposição de si 
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mesmo e interação com o público. Talvez porque esse seja o momento mais complexo, de 

maior tensionamento, ou seja, quando rompemos as fronteiras do ambiente “protegido” do 

laboratório/sala de aula e avançamos em direção ao ambiente mais instável e contraditório do 

cotidiano. O que implica, em maior grau de intensidade com relação às atividades 

desenvolvidas no laboratório, deslocar-se para além dos lugares seguros, desterritorializar-se, 

lidar com imprevistos, desnudar-se num sentido mais amplo, expor seu ridículo aos outros e 

ao mundo, apresentar-se de outro jeito, com outro papel social, outra máscara, sob o signo de 

outras representações, apresentar e expor através do seu corpo os problemas sociais e 

ambientais, assumindo todas as repercussões de sua atuação. O Grupo percebeu esse tipo de 

atuação como ameaça, suscitando temores e inibições. Essa constatação é um desafio para os 

pesquisadores, na criação de outras metodologias e estratégias enquanto propõem e refletem 

sobre formas de interação e de representação que permitam ao humano se relacionar consigo 

mesmo, os outros e o meio ambiente de forma propositiva e inventiva, em uma perspectiva 

ético-estética, produzindo conhecimentos e práticas que apontem caminhos para os problemas 

socioambientais que estão colocados para a Educação Ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste texto, desenvolvemos reflexões acerca das experiências vivenciadas no processo 

de iniciação do clown que nos fornecem compreensões sobre seu modo de funcionamento e 

potencialidade expressiva. Trazem algumas contribuições para a formação humana e o 

desenvolvimento de uma forma de atuação teatral em permanente interação com o público, 

toda vez que o clown desestabiliza normas, padrões e comportamentos socialmente esperados, 

fornecendo pistas sobre o desenvolvimento de outros processos de subjetivação e novos 

modos de existência. O dispositivo das experimentações cênicas, articulado com seminários 

de pesquisa e intervenções socioambientais, vem se mostrando fecundo do ponto de vista da 

produção do conhecimento e suscita algumas questões: Será que realmente existe uma 

essência humana, algo imutável em nós? A quem interessa essa concepção do humano? Por 

traz de uma máscara não existirá sempre outra máscara? Entre uma identidade e outra não 

existirá um potencial inventivo bloqueado pela cristalização de papéis sociais? Entre um 

personagem e outro não subsiste a força de diferenciação do humano que permite a 

coexistência e a mútua correspondência entre diferentes culturas e modos de vida? A noção de 

representação e os processos de alienação do humano não serão interdependentes na 

constituição histórica dos estados democráticos de direito e do modo de produção capitalista? 
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A dificuldade revelada pelos integrantes do Grupo de Teatro Interativo de ir a campo e 

intervir é um reflexo do modelo educacional que se pratica nas escolas e universidades, onde 

as ideias são reverenciadas e a prática docente restringe-se, quase exclusivamente, ao espaço 

“protegido” da sala de aula. Os alunos participantes tem essa marca em seus corpos e mentes, 

e fica difícil sair do espaço confortável, seguro e conhecido e ir para a rua, para a intervenção, 

para a prática, para além das fronteiras do instituído. Eis o nosso desafio! 

O processo de iniciação do clown ainda nos faz pensar se, por um lado, a língua e a 

palavra garantem a comunicação entre as pessoas e permitem a transmissão do conhecimento, 

por outro, não estariam fixando, restringindo e ocultando a complexidade dinâmica da vida? 

Será que o teatro, através da atuação clownesca, pode nos ensinar a expressar novas ideias e 

valores, embora os processos alienantes nos submetam a um reduzido número de papéis e 

representações sociais? Será possível, através do diálogo entre arte, educação, filosofia e 

espiritualidade, responder à perversidade dos processos pedagógicos que padronizam 

comportamentos e unificam diferenças? Será possível resistir à sonegação simbólica que 

emerge de uma sociedade que regra o movimento corporal, contínua e minuciosamente, para 

que possa manipular com mais eficiência a vontade humana? 

Estes são alguns questionamentos que nós fazemos, já que a linguagem poética do 

clown chama para o lúdico e, ao mesmo tempo, põe em evidência a dureza do movimento 

humano, assim como a fragmentação de pensamentos e a imobilidade de papéis sociais. 

Coloca em questão um tipo de máscara que estamos habituados a usar: um conjunto de gestos 

e posturas que refletem os condicionamentos do corpo e impõe ao humano um elevado grau 

de previsibilidade. O clown expressa germinações ao brincar com uma máscara e outra e 

denunciar comportamentos estereotipados. 

Sua manifestação é compreendida como força ativa do espírito toda vez que cuida de 

si, dos outros e do mundo através da espontaneidade e da atitude comprometida: mostrando-se 

como se vê, expressando-se tal como se sente, ampliando o conhecimento de si, recriando 

máscaras e papéis sociais, agindo e pensando com o corpo inteiro em movimento, colocando-

se em situações não normais, vivendo estados distantes do equilíbrio, lidando com 

acontecimentos inesperados, arriscando-se para além dos lugares seguros. Mas por que 

decifrarmos isto como ameaça? Por que tememos tanto as sensações que geram instabilidade 

e incertezas? Por que não percebemos essas variações como possibilidades de crescimento, 

desenvolvimento e invenção? Como as experimentações com o clown podem contribuir para a 

invenção de modos de existência mais voltados para o cuidado de si, do outro e do meio 

ambiente? Estamos nesse caminho... 
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ARTE NAS BIENAIS DO MERCOSUL E DE SÃO PAULO  

 

Caroline Leal Bonilha
356

 

Paula Henning
357

 
 

 

 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo estabelecer diálogos entre arte e educação ambiental a partir 

da apresentação de duas importantes exposições contemporâneas: as bienais do Mercosul e de São 

Paulo. Em sua 9ª edição, ocorrida em 2013, a Bienal do Mercosul teve como tema central 

questionamentos relacionados a natureza, a interação entre mulheres, homens e meio ambiente e o 

papel da tecnologia nesse processo. No ano de 2016, em sua 32ª edição, a Bienal de São Paulo 

organizou sua proposta curatorial a partir da mesma perspectiva, incluindo ainda elementos que 

destacam a possibilidade da arte como forma de ativismo ambiental. A pesquisa aponta uma série de 

cruzamentos entre discussões presentes no campo da educação ambiental, e importantes também, para 

compreensão das exposições analisadas, como crise climática e sustentabilidade. Tais elementos serão 

evidenciados a partir da obra de três artistas: Cinthia Marcelle, Alicia Barney e Mariana Castillo 

Deball. Partindo da perspectiva pós-estruturalista, considera-se relevante pensar na criação e 

circulação de discursos e regimes de visibilidade como elementos formadores de subjetividades. 

Atravessamentos produzidos por artefatos culturais como a arte também são pensados aqui como 

potência na formação de sujeitos ecológicos.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Bienais de Arte. Natureza. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A educação ambiental, entendida como processo educativo aberto com possibilidades 

de ultrapassar os limites da educação escolar formal, pode ser compreendida como importante 

elemento de mediação das relações natureza-sociedade, assim como potente instrumento de 

problematização de tais relações no âmbito político, ético e estético. Compreende-se, 

portanto, que elementos que constituem o campo da educação ambiental podem ser 

encontrados em contextos diversos e esferas disciplinares distintas. Nesse sentido, o trabalho 

apresentado pretende apontar agenciamentos entre arte e educação ambiental a partir de 

elementos discursivos presentes nas propostas curatoriais e educativas de duas das mais 

importantes exposições temporárias de arte contemporânea do Brasil: as bienais do Mercosul 

e de São Paulo. Serão apresentados os projetos relativos à 9ª edição da Bienal do Mercosul 

(Porto Alegre, 2013), e a 32ª Bienal de São Paulo (São Paulo, 2016), além de três propostas 

artísticas presentes nas mostras.   

                                                           
356

 �
Doutoranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG); 

bonilhacaroline@gmail.com. 

357
 �

Doutora em Educação; Universidade Federal do Rio Grande (FURG); paula.c.henning@gmail.com. 



 

738 

 

As edições selecionadas possuem em comum a criação de narrativas centralizadas na 

discussão sobre a natureza e o papel de mulheres e homens no processo de degradação do 

planeta em sua relação com o fazer estético próprio do campo da arte. Os conceitos centrais 

de cada uma das bienais também foram explorados através de propostas educativas 

desdobradas em duas frentes: ampliação das problematizações no próprio ambiente expositivo 

através de mediações, e discussões realizadas em espaços exteriores a exposição, incluindo o 

ambiente escolar, por meio da distribuição de kits de material didático e formação de 

professores.  

O trabalho propõe a realização de um mapeamento de características capazes de 

aproximar educação ambiental e arte através das bienais do Mercosul e de São Paulo, entendo 

a potência de artefatos culturais oriundos do campo da arte na formação de sujeitos ecológicos 

atravessados por questões relacionadas aos discursos de sustentabilidade. Parte-se da 

percepção de que as exposições de arte tem ocupado importante ponto de intersecção entre 

diversas narrativas. Mais do que dar visibilidade a produção artística de diferentes períodos 

históricos, a exposição articula e legitima práticas discursivas que atravessam, não só o campo 

da arte como também o âmbito da educação. Para Ana Maria Albani de Carvalho (2012) as 

exposições são pensadas como instrumentos de poder cultural, não podendo ser consideradas 

apenas veiculadoras de significados secundários, e sim articuladoras de novas lógicas 

discursivas a partir da combinação de aspectos técnicos e simbólicos. No decorrer do século 

XX discursos associados a questões ecológicas e discussões sobre sustentabilidade tornaram-

se cada vez mais potentes, aparecendo não apenas em imagens divulgadas na grande mídia, 

mas invadindo também o campo da arte. A apropriação de tais enunciações por artistas e 

coletivos ocorreu no momento no qual a separação construída pela autorreferencialidade dos 

movimentos modernistas entre arte e vida foi fortemente questionada. Um dos caminhos 

trilhados para que a reconciliação entre esses âmbitos fosse possível foi à reaproximação entre 

arte e natureza a partir de ações que questionavam o espaço institucional da arte por um lado, 

e por outro promoviam a ideia de responsabilidade para com o meio ambiente. É possível 

identificar nas ações artísticas que passam a ser realizadas a partir da década de 1960, ligadas 

num primeiro momento a Land Art, o cruzamento entre discursos relacionados à 

sustentabilidade e outras questões igualmente importantes para o campo da educação 

ambiental, atravessadas por discussões estéticas que tiveram sua origem com a pintura de 

paisagem no século XVII.  

Laura Castro (2007) ao abordar questões históricas referentes à pintura de paisagem, 

aponta para o fato de que ela esteve por muito tempo associada à ideia de comunhão com a 
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natureza, tendo sido utilizada como locus de contemplação em substituição a materialidade da 

fauna e flora, deixadas para traz com os processos de urbanização datados do começo da 

modernidade. De tal forma que a paisagem, vista também como representação de lugar, 

associada a territorialidades em transformação, consolidou-se para além do tema e passou a 

ser argumento fundamental nas discussões sobre natureza durante séculos.  Ao discutir o 

distanciamento da postura de conservação ecológica, pensada como manutenção do lugar, de 

saberes tradicionais, mas afastada da interação humano/meio e natureza/cutura, Leandro 

Belinasso Guimarães (2010, p.76) afirma que, 

Tomar a noção de lugar como um evento (não como algo já dado, concreto, 

geográfico); pensar os processos culturais como em movimento de 

hibridação (e não como influenciados por algo que desvirtua um presumível 

estado de pureza, como muitas vezes os artefatos provenientes das mídias 

são vistos); atentar para as clivagens, ou seja, as assimetrias nas relações de 

poder-saber; importar-se com os pensamentos e as vozes dos anônimos com 

os quais trabalhamos; desejar estar praticando educação ambiental no 

espaçamento urbano; querer olhar com atenção para as imagens que 

circulam entre nós; e, por fim, pensar uma pedagogia que possa disparar a 

criação e potencializar a vida [...]. 

Em oposição à postura contemplativa do passado, e em direção ao afirmado por 

Guimarães (2010), artistas contemporâneos têm problematizado ações de degradação do 

planeta causadas pelo acelerado desenvolvimento industrial, mudanças climáticas, extinção de 

espécies e as alterações constantes nos modos de vida e saberes tradicionais. A arte 

contemporânea, atravessada por questões ambientais, tem posto em suspenso tanto as antigas 

como as novas certezas, nos desafiando a pensar a vida como estética e a estética como forma 

de vida, propondo assim “o acolhimento e o cuidado com a própria vida, com o planeta e com 

o meio ambiente” (HENNING, 2012, 242). 

 

AS BIENAIS DA NATUREZA 

 

No campo das artes visuais, os objetos artísticos, principalmente os associados a uma 

estética contemporânea, são legitimados por uma ampla articulação de discursos proferidos no 

âmbito teórico por historiadores da arte, críticos e curadores e por instituições como os 

museus e galerias. Um importante mecanismo de publicitação, articulação e atualização 

discursiva são as grandes exposições, onde se destacam as de formato bienal. No Brasil, a 

Bienal de São Paulo e a Bienal do Mercosul, se impõe como os maiores eventos do gênero. A 

Bienal de São Paulo acontece desde 1951, a do Mercosul, realizada sempre na cidade de Porto 

Alegre chegou a sua 10ª edição no ano de 2015, tendo sido organizada pela primeira vez em 

1997. As exposições, de caráter temporário são estruturadas pelas fundações que as sustentam, 
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Fundação Bienal de São Paulo e Fundação Bienal do Mercosul. As duas instituições contam 

com forte presença do empresariado nacional, sendo que figuras importantes do meio 

costumam contar no quadro de diretores. A cada edição a diretoria das fundações escolhe um 

novo curador ou curadora, responsável pela escolha do tema que servirá como guia para a 

elaboração do projeto expositivo, convite de artistas e coletivos, seleção de obras históricas, 

organização dos projetos pedagógicos, material educativo e catálogo. Tradicionalmente a 

linha curatorial vem a público em forma de slogan, que acaba por intitular as diferentes 

edições de cada uma das bienais. No ano de 2013, a Bienal do Mercosul apresentou sua 9ª 

edição com o título “Se o Clima For Favorável”, propondo reflexões sobre diferentes tipos de 

clima relacionados a aspectos atmosféricos, emocionais e também políticos (CHONG CUY, 

p.32, 2013), chamando atenção para ameaça do aquecimento global como um de seus pontos 

de inflexão. Em 2016, a 32ª Bienal de São Paulo lançada com o nome de “Incerteza Viva”, foi 

apresentada a partir de quatro eixos estruturantes: educação, ecologia, narrativa e cosmologia 

(VOLZ, 2016, p.05).    

A problematização proposta está ancorada na hipótese de que grandes eventos 

culturais como as Bienais, põe em circulação diferentes enunciações discursivas, termo 

entendido de acordo com Foucault (2006), atuando na consolidação de projetos de 

subjetivação e de formação de sujeitos. Interessa-nos nesse cenário, pensar os 

atravessamentos entre exposições de arte e ideias recorrentes no campo da educação 

ambiental, como aquelas atreladas a necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas e 

relacionadas à sustentabilidade.  

No catálogo da 9ª Bienal do Mercosul, a curadora geral da mostra Sofía Hernández 

Chong Cuy (CHONG CUY, p.32, 2013) faz a seguinte afirmação, 

Portanto, é impossível não começar mencionando a constante ameaça do 

aquecimento global criado pelo homem presente em nossa era. Da mesma 

maneira, é impossível não associar essa ameaça à antiga, ainda que 

questionável, crença de que a força motriz que orienta o progresso social é a 

dominação da natureza. Assim, não resta dúvida de que o clima é tanto parte 
da natureza quanto um fenômeno cultural.  

A 9ª Bienal do Mercosul apresentou como promessa “propor e reformular os 

cambiantes sistemas de crenças e avaliações de experimentação e inovação” (CHONG CUY, 

2013, p. 32). Como destacado anteriormente, a palavra clima utilizada no título da exposição 

trouxe consigo um condicionante: pensar a relação entre o progresso social e a dominação da 

natureza, assumindo a ideia de clima como parte de um fenômeno cultural. A mostra de 2013 

foi dividida em três áreas diferentes, mas interligadas: uma exposição de arte contemporânea 

com o título de “Portais, Previsões e Arquipélagos”, uma série de discussões e publicações 

chamadas de “Encontros na Ilha” e um programa pedagógico em arte nomeado de “Redes de 
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Formação”. A relação entre natureza e cultura foi apontada pela curada Sofía Hernandez 

Chong Cuy (2013, p.34) como eixo centralizador das três iniciativas, sendo que os 

deslocamentos, os avanços tecnológicos e o desenvolvimento mundial, considerando 

“expansões verticais no espaço e explorações transversais ao longo do tempo” (IDEM), 

também apareceram como importantes elementos articuladores.   

A 32ª Bienal de São Paulo tornou público seu projeto curatorial em dezembro de 2015, 

já em abril de 2016 o projeto educativo associado à edição de nome “Incerteza Viva” foi 

disponibilizado através do site da mostra, de forma concomitante ao início das atividades 

educativas presenciais, elencadas como ações de difusão da Bienal. Jochen Volz (2016), 

curador geral da mostra de 2016, no texto de apresentação do material educativo afirma que 

“a 32ª Bienal de São Paulo – Incerteza Viva tem na educação um de seus eixos estruturantes, 

ao lado da cosmologia, narrativa e ecologia” (p.05). O primeiro livro, dos 07 que compõe o 

material educativo, nomeado de “Incerteza Viva: Processos artísticos e pedagógicos – 32ª 

Bienal de São Paulo” traz a apresentação geral da proposta, incluindo textos do curador e de 

Valquíria Prates. Jochen Volz (2016) dá inicio a sua argumentação a partir do conceito de 

entropia, advindo da teoria da comunicação, para em seguida explorar a ideia de incerteza, 

tendo como ponto de partida o princípio elaborado pelo físico Werner Heisenberg (2016, 

p.07). Discussões relacionadas ao meio ambiente, sua degradação e o papel da humanidade 

em tal processo também aparecem como centrais para apresentação da proposta curatorial. 

Nas palavras do autor, 

Nos últimos anos, assistimos à publicação de inúmeros livros e trabalhos 

científicos sobre o fim do mundo tal como o conhecemos. Biólogos medem e 

descrevem taxas de extinção na história geológica e biológica da Terra, 

ressaltando que o planeta tem 45 milhões de séculos de idade, mas que o 

século atual é o primeiro em que uma única espécie – a espécie humana – 

pode determinar o destino da biosfera. De acordo com eles, enfrentamos hoje 

a chamada sexta extinção, como consequência de uma população crescente 

de seres humanos que cada vez mais demanda recursos, dotada pela 
tecnologia de um poder cada vez maior. (VOLZ, 2016, p.07) 

Dando prosseguimento a argumentação Volz (2016) retoma o conceito de incerteza e 

afirma que essa sensação vem constantemente acompanhada pelo medo. Para o curador, o 

enfrentamento das questões de nosso tempo, entre elas o aquecimento global, a extinção de 

espécies, a instabilidade econômica e política, a injustiça na distribuição dos recursos naturais 

e a migração mundial, só será efetivamente realizado quando os dois afetos, incerteza e medo, 

forem desvinculados. E é justamente como um dos operadores possíveis desse enfrentamento 

que aparece a arte e sua capacidade de pensar a incerteza como potencia positiva. Volz (2016) 

afirma ainda que diferente de outros meios a arte “aponta para desordem, levando em conta a 

ambiguidade e a contradição” (p.09), daí a possibilidade de enfrentar ou abitar a incerteza a 
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partir de uma perspectiva que pensa o mundo através da arte.  

O conceito de entropia também foi problematizado nos textos relacionados à 9ª Bienal 

do Mercosul. No site dedicado a mostra encontra-se a seguinte definição: 

A promessa da 9ª Bienal do Mercosul | Porto Alegre é identificar, propor e 

direcionar mudanças nos sistemas de crenças e avaliações de experiências e 

inovações. Pretende articular questões ontológicas e tecnológicas por meio 

da prática artística, da produção de objetos e dos pontos de intersecção da 

experiência com a arte. Esta edição da bienal pode ser considerada um 

ambiente para defrontar-se com recursos naturais sob uma nova luz, e 

especular sobre as bases que marcaram distinções entre descoberta e 
invenção, assim como os valores de sustentabilidade e entropia

358
. 

Mudança climática, sustentabilidade, relação entre cultura e natureza e entropia foram 

conceitos discutidos pelas duas bienais apresentadas. A ênfase no desenvolvimento de 

projetos pedagógicos também aparece como elemento comum entre os dois eventos 

colaborando com a percepção de que espaços educativos tem se multiplicado para além da 

escola. O cenário descrito tem feito das exposições de arte e de seus projetos educativos 

espaços privilegiados de ação e de educação através da arte. Outro destaque importante diz 

respeito à escolha de questões relacionadas ao meio-ambiente e a ecologia como eixos 

estruturantes das mostras, já que também é possível perceber proeminência cada vez maior 

dada para temáticas associadas à representação da natureza nas artes visuais e seus 

entrelaçamentos com questões relacionadas a um discurso de crise ambiental. Apresentaremos 

a seguir três trabalhos artísticos concebidos a partir dos conceitos destacados e que fizeram 

parte da 9ª Bienal do Mercosul e da 32ª Bienal de São Paulo, problematizando elementos 

relacionados a constituição poética das obras e sua relação com as propostas curatoriais e suas 

possíveis ligações com a educação ambiental.  

 

ENTRE A IMAGINAÇÃO E A CIÊNCIA: DIÁLOGOS ENTRE ARTE E NATUREZA 

 

Máquinas da Imaginação aparece como um programa de comissionamento 

colaborativo, situado dentro da exposição “Portais, Previsões e Arquipélagos”, que 

estabeleceu parcerias entre artistas, indústrias e centros de pesquisa no Brasil para realização 

de trabalhos para 9ª Bienal do Mercosul em 2013. Especificamente para mostra foram 

realizadas seis obras, executadas pelos artistas Andrey Cottin, Luiz Roque, Lucy Skaer, Bik 

Van der Pol, Cinthia Marcelle e Daniel Steegmann Mangrané com o apoio da Pontifica 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), da prefeitura de Porto Alegre e das 

empresas Celulose Irani, Gerdau e Petrobras. Além disso, também foram expostos trabalhos 
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 Disponível em http://www.fundacaobienal.art.br/site/pt/bienais/9-bienal. Acesso em: 22 de agosto de 
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realizados a partir de outras parcerias entre artistas, instituições e empresas realizados em 

países diferentes do Brasil a partir de 1960.  

Dentre os trabalhos apresentados destacamos a instalação realizada por Cinthia 

Marcelle (1974), tomando-os como enunciações de diálogos entre a exposição e o discurso de 

sustentabilidade atravessados por questões impostas por sua relação com a indústria.   

 

               

  Figura 01: Cinthia Marcelle, 2013, Viajante engolido pelo espaço. 
  Fonte: Jornal Zero Hora, 25 de setembro de 2013. 

 

Cinthia Marcelle esteve em áreas de mineração de ferro e em usinas siderúrgicas de 

propriedade da Gerdau. Sempre supervisionada, a artista foi acompanhada em suas visitas por 

engenheiros, geólogos e operadores da indústria. Imersa em um ambiente de proporções 

gigantescas, no qual “a presença do homem confunde-se com a tecnologia não apenas devido 

ao porte desse poderoso complexo industrial” (SOUZA, 2013, p.232), mas, sobretudo por 

conta da automação dos equipamentos. Marcelle relacionou sua vivência com parte marcante 

da história do Brasil, a mineração do ouro em Minas Gerais, mesmo estado no qual a Gerdau 

realiza a extração de ferro e local de origem da artista.  A instalação realizada para 9ª Bienal 

do Mercosul em 2013, ocupou o 1º andar do Memorial do Rio Grande do Sul em Porto Alegre 

e trouxe a cor avermelhada da matéria que dá origem ao ferro, também associada à terra de 

Minas Gerais, formando um grande tapete. Devido ao material utilizado na instalação, 

sensível a alterações atmosféricas, no decorrer da exposição foram notadas modificações na 

aparência e na textura do trabalho. Bernardo José de Souza (2013, p.232), afirma que, 

Há algum tempo Cinthia Marcelle está interessada pelo riquíssimo solo de 

sua terra natal (objeto de outras obras suas), cuja coloração rubra indica a 

forte presença de minério de ferro, razão pela qual diversas mineradoras 

estão localizadas naquele estado, fazendo-se notar ao longo das muitas 
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estradas que escoam seus produtos ao resto do país e alhures. Para 9ª Bienal 

do Mercosul/Porto Alegre, a artista circulou pelos interiores e exteriores da 

Gerdau, absorvendo na pele o calor das grandes estruturas que fundem o aço 

e acumulando sobre ela o pó que reveste todo o processo de fabricação do 

poderoso metal [...]. 

Para a 32ª Bienal de São Paulo a lógica do jardim foi tomada como estratégia de 

organização expositiva, estendendo a distribuição das obras para parte exterior do pavilhão 

Ciccillo Matarazzo, situado no Parque Ibirapuera em São Paulo, lugar escolhido pela 

colombiana Alicia Barney (1952) para localização de seu trabalho. Alicia Barney destacou-se 

entre os anos de 1970 e 1980 com uma produção marcada por fortes questões conceituais 

vinculadas ao meio ambiente, a religiosidade e ao feminino e atravessadas pelo âmbito 

político. Sendo uma das pioneiras da arte ecológica na Colômbia, Barney constrói sua poética 

pela coleta de matérias retirados do cotidiano. O deslocamento desses mesmos materiais 

tenciona situações vivenciadas nesse espaço, gerando questionamentos sobre a destruição da 

natureza, o crescimento da população mundial e a fome. Entre seus trabalhos mais relevantes 

está Yumbo, no qual a artista coleta o ar de uma zona industrial colombiana e o expõe em 

tubos de vidros, evidenciando a poluição presente naquele local.  

Para a Bienal de São Paulo, Alicia Barney construiu uma intervenção na paisagem 

externa do pavilhão, na qual apresenta uma espécie de instrumento musical feito de tubos, 

semelhante a um órgão, tocado aleatoriamente pelo vento. Junto ao instrumento foram 

colocadas esculturas de cogumelos feitas de resina e papel. O trabalho intitulado Vale de 

Alicia (figura 2) além de promover uma relação direta com o tema central da mostra, a 

questão da incerteza apresentada aqui como possibilidade ou não do instrumento funcionar de 

acordo com as condições atmosféricas, também promove o diálogo entre arte, conhecimentos 

tradicionais e religiosidade por meio da representação dos cogumelos. 

 

                           

    Figura 2: Alicia Barney, Vale de Alicia, 2016. 
    Fonte: Fundação de Vision 
 

Arte, ciência e ficção são atravessamentos promovidos pelos trabalhos de Mariana 

Castillo Deball. A artista mexicana, nascida em 1975, explora diferentes objetos e 
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metodologias para questionar as compreensões correntes de identidade e história. Para tanto 

elabora instalações, esculturas, fotografias e desenhos que utilizam elementos advindos de 

áreas como a arqueologia, a literatura e a ciência, estabelecendo parcerias com profissionais e 

instituições diversas para o desenvolvimento de seus trabalhos. Embora não tenha a ecologia 

ou as questões ambientais como temas recorrentes em seus trabalhos, ao ser convidada para 

Bienal de São Paulo, Deball apresentou um projeto relacionado à área. Trabalhando em 

parceria com o Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e com o Geopark 

Araripe no Ceará, Deball realizou uma instalação constituída por uma estrutura de bambu em 

formato espiral na qual são apresentadas dezenas de frotagens feitas a partir de fósseis e 

materiais geológicos. Os registros de elementos da natureza, a disposição da instalação e seu 

título “Hipótese de uma árvore” (figura 3) rementem tanto a um esquema de exibição 

evolutiva de espécies como ao questionamento, não só da ideia de evolução, mas também de 

extinção e história.  

                        

                  Figura 3: Mariana Castillo Deball, Hipótese de uma árvore, 2016. 
    Fonte: Fundação Bienal de São Paulo 
 

A atenção dispensada aos discursos que exposições de arte da importância das bienais 

do Mercosul e de São Paulo produzem e fazem circular, ao lado das visibilidades que põe em 

ação, relaciona-se a concepções oriundas dos estudos de Foucault e Deleuze sobre a produção 

de subjetividades a partir do agenciamento entre diferentes linhas de força que atuam 

constantemente na produção de sujeitos. Para Foucault (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2014) a 

produção de saberes pode ser pensada como efeito de movimentos constantes e por vezes 
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convergentes de forças. Tais movimentos, dependentes de uma dimensão discursiva e de outra 

não-discursiva, mobilizam práticas que, mesmo distintas, atuam na construção de nosso olhar 

e de nossos modos de estar no mundo. Liliana da Escóssia e Silvia Tedesco (2014, p.94) 

relacionam as práticas discursivas aos regimes de visibilidade, e asseguram que entre eles 

“encontram-se os atos realizados nos signos e que decidem sobre tudo aquilo que podemos 

dizer do mundo”. Interessa-nos pensar que tipos de enunciação sobre o meio ambiente são 

postos em circulação através das mostras e obras analisadas e suas potencialidades na 

formação de sujeitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as propostas curatoriais e educativas da 9ª Bienal do Mercosul e da 32ª 

Bienal de São Paulo percebemos regularidades discursivas relacionadas ao meio ambiente e 

aos agenciamentos contemporâneos entre arte e natureza. Temas como a relação entre 

mulheres, homens e a natureza, a exploração de recursos naturais, vinculada a possibilidade 

de sustentabilidade, os atravessamentos entre natureza, ficção e ciência, aparecem não apenas 

nas propostas globais a partir das quais as mostras foram organizadas como também nos 

trabalhos de Cinthia Marcelle, Alicia Barney e Mariana Castillo Deball.  

Concordando com Maria Lúcia Wortmann (2001, p.38) quando afirma que a 

compreensão do que é dito sobre a natureza, em suas mais diversas representações culturais 

importa por conta da instauração das práticas que ocorrem a partir daí, buscamos 

problematizar os ditos e não-ditos (FOUCAULT, 2006) postos em movimento em exposições 

que além de atraírem grande público, em média 400 mil visitas por edição realizada, também 

ocupam espaço na mídia e nas escolas através da distribuição de material educativo. É 

importante destacar que a pesquisa, recém-iniciada, encontra-se ainda em fase de coleta de 

materiais e desenvolvimento do corpo teórico, compondo-se mais de incertezas do que de 

conclusões.   
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RESUMO: O presente estudo objetiva discutir a corrente pós-estruturalista enquanto 

perspectiva teórica presente no campo da Educação Ambiental. Como forma de contemplar tal 

objetivo utiliza-se algumas ferramentas da Análise do Discurso de Michel Foucault – verdade, 

relações de saber-poder e campo de saber – para analisar as abordagens e problematizações 

tecidas em dez pesquisas encontradas no Portal de Periódicos da Capes por meio das palavras-

chave: Educação Ambiental, Michel Foucault, enunciado, Pós-estruturalismo, Estudos Culturais 

e representações de natureza. Olhar para estas produções científicas possibilitou perceber que o 

pós-estruturalismo no campo da EA está presente, principalmente em pesquisas que assumem 

uma perspectiva embasada nos Estudos Culturais. Constata-se, a partir do baixo número de 

pesquisas encontradas, que ainda há certa timidez do pós-estruturalismo na EA.  

Palavras-chave: Educação Ambiental; Pós-estruturalismo; Campo de saber. 

 

 

PRIMEIROS DELINEAMENTOS  

 

Neste texto apresentamos os primeiros delineamentos de um trabalho de 

dissertação que tem por objetivo compreender como se constitui o campo de saber da 

EA em seu Grupo de Trabalho (GT 22) das reuniões científicas da Anped
362

 (2003 – 

2015)? Partimos dos estudos de Michel Foucault (2015 a), principalmente nas 

discussões traçadas no primeiro domínio, ser-saber.  

Compreendemos que os domínios (ser-saber, ser-poder e ser-consigo) ou fases 

(arqueologia, genealogia e ética) da teorização foucaultiana não configuram o 
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pensamento do filósofo francês em uma escala evolutiva. Trata-se, portanto, de um 

alargamento das discussões em que é possível perceber a complementação entre as três 

fases em torno de uma temática única, o sujeito. A dicotomia de uma possível evolução 

do pensamento de Michel Foucault fere sua posição contrária a qualquer possibilidade 

de rotulação e uniformização. Como apontam Veiga-Neto e Lopes (2010, p. 10): 

Isso tudo aponta no sentido de que a assim chamada teoria 

foucaultiana do sujeito e suas correlatas metodologias são mais 

ferramentas do que máquinas acabadas. Parece-nos que estamos 

diante de uma teoria que só a posteriori se revela como tal, ou seja, 

uma teoria que não estava antes lá, para guiar a investigação. E 

estamos diante, também, de uma metodologia cuja invariante, ao 

longo de toda a obra do filósofo, pode ser sintetizada no permanente 

envolvimento com a noção de problema: tanto problematizando —

enquanto atitude radicalmente crítica— quanto perguntando por que 

algo se torna ou é declarado problemático para nós . 

 Partindo da Filosofia transgressora de Michel Foucault, neste artigo, 

especificamente, trabalhamos com o objetivo de pensar e discutir uma das questões que 

corporificam o problema de pesquisa da dissertação, sendo essa composta pela seguinte 

inquietação: Como o campo pós-estruturalista se afirma enquanto perspectiva 

teórica da EA? Não pretendemos, com isso, buscar algum modo de determinar qual 

teorização ou vertente da EA estaria em posição de “verdade” para discutir temáticas 

socioambientais. O que buscamos é mostrar a produtividade de pesquisas que assumem 

a perspectiva pós-estruturalista para discutir, analisar, indagar e problematizar as 

relações entre sociedade e meio ambiente, seres humanos e natureza. 

As reformulações, visíveis na década de 90, nos paradigmas dos fundamentos 

éticos, epistemológicos, filosóficos e históricos do campo da EA constituíram 

determinada forma de olhar para as relações entre sociedade, meio ambiente, ser 

humano e natureza, gerando contestações referentes às formas naturalistas e 

conservacionistas de entender a EA. Como bem nos mostra o autor Mauro Grün (1995, 

p.160): 

Passada a fase inicial do ambientalismo em que os ecologistas eram 

vistos como ingênuas e românticas criaturas dispostas a preservar 

plantinhas e animaizinhos, hoje é a própria ciência quem alerta 

constantemente para o problema da insustentabilidade das atuais 

relações entre as sociedades e a natureza. As temáticas ambientais 

gozam de um tal prestígio que dificilmente alguém teria coragem de 

se pronunciar publicamente para contestar essa importância. As 

questões ambientais, entre elas a educação ambiental, parecem ser 
questões que quase se autojustificam. 
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 A legitimidade e importância das questões ambientais estão tão bem 

consolidadas que por alguns momentos quase esquecemos que as verdades ditas e 

visíveis sobre a sustentabilidade do planeta são meios multilaterais e históricos de 

percebermos as relações entre as sociedades e a natureza. Sob a inquietação dos estudos 

pós-estruturalistas de Michel Foucault nos colocamos em posição de provocar o 

pensamento em um tempo no qual se solidificam formas de viver e pensar a EA. 

Assumindo o posicionamento histórico que constituem as fabricações 

discursivas mapeamos algumas pesquisas que fazem uso da perspectiva pós-

estruturalista para compreender e problematizar a EA. Neste estudo pretendemos pensar 

nas lacunas do que já foi dito, nas pesquisas analisadas e do que ainda está disperso na 

produção discursiva no campo da EA nas linhas teóricas do pós-estruturalismo. 

Realizou-se, por conseguinte, um mapeamento de pesquisas endereçadas a Educação 

Ambiental e estudos pós-estruturalistas no Portal de Periódicos da Capes. Com uso de 

palavras-chaves Educação Ambiental, Michel Foucault, enunciado, Pós-estruturalismo, 

Estudos Culturais e representações de natureza foram encontrados o número de dez 

trabalhos: cinco artigos científicos, três dissertações e duas teses. 

Entendendo que a constituição de um campo de saber se dá através de embates 

de relações de poder-saber, em que as regularidades e dispersões enunciativas compõem 

uma prática discursiva que produz intencionalmente determinada forma, nunca única, de 

compreender a EA, partimos de algumas ferramentas da Análise do Discurso de Michel 

Foucault – verdade, relações de saber-poder e campo de saber - para mapear algumas 

pesquisas que afirmam o pós-estruturalismo enquanto perspectiva teórica no campo da 

EA. 

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as 

imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos 

discursos; mas os próprios discursos, enquanto práticas que obedecem 

a regras. Ela não trata o discurso como documento, como signo de 

alguma coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja 

opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para 

reencontrar, enfim, aí onde se mantém a parte, a profundidade do 

essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na 

qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina 

interpretativa: não busca um “outro” discurso mais oculto. Recusa-se a 

ser “alegórica”. (FOUCAULT, 2015, p. 169 -170 a) 

Traçando uma Arqueologia do saber Michel Foucault (2015 a) nos apresenta 

uma forma analítica de olhar para o saber enquanto construção histórica que produz 

verdades emaranhadas em práticas discursivas. Por isso não são as interpretações que 
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trazem a luz intenções veladas e ocultadas. O que interessa para quem utiliza algumas 

das ferramentas da Análise do Discurso é o que está dito e visível.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ATRAVESSAMENTOS PÓS-

ESTRUTURALISTAS 

 

Desde o século XVII em que percebemos os primeiros estudos das Ciências 

Humanas com René Descartes, Francis Bacon e outros estudiosos, houve a presença de 

fissuras significativas no modo de compreender e produzir ciência. Todavia ainda em 

nossas pesquisas a descrição e clareza do método utilizado são imprescindíveis para dar 

visibilidade aos saberes discutidos e produzidos nas teses e dissertações. A 

matematização, já não é uma premissa única, mas somos muitas vezes inclinados ou, 

pelo menos, questionados sobre a presença, quase inquestionável, das considerações 

propositivas.  

Com isso vale questionarmos sobre a ideia de transição da modernidade para a 

pós-modernidade: Estamos de fato em outro tempo? É possível considerar nosso tempo 

como pós-moderno, quando esse – para alguns estudiosos - é entendido enquanto a 

superação da modernidade? Não seria, pois, a pós-modernidade um conjuntura de 

pensamentos contestatórios do pensamento iluminista? Para tentar, em parte, responder 

a esta questão entendemos que seja preciso compreender a própria posição do sujeito 

transcendental que, na perspectiva Pós-moderna, é questionada e deslocada na história.  

A posição do sujeito autônomo e produtor de conhecimento, capaz de libertar-se 

da dominação do outro é uma questão iluminista problematizada por diferentes 

perspectivas e presentes em campos estéticos, intelectuais, políticos e epistemológicos 

que compõem um conjunto de “análises que visam descrever e entender o mundo 

(principalmente social), sem apelar para as metanarrativas iluministas que têm guiado 

nossos pensamentos e ações” (VEIGA-NETO, 1995, p. 12). Poderíamos, então, 

entender a Pós-modernidade pela perspectiva do a priori histórico em que o sujeito e a 

razão são vistos, não como produtores do conhecimento, mas, sim, derivados das 

condições de existência. 

O Pós-estruturalismo por se tratar de um conjunto de perspectivas no campo 

teórico, diferente da Pós-modernidade, não é comumente entendido por uma mudança 

de época. O que lhe recai, muitas vezes, é a ideia de que um e outro são sinônimos. Isso 

se deve, muitas vezes, pelas aproximações com as contestações da ciência moderna e 
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pela crítica que faz da ideia de sujeito autônomo. Contudo, não nos parece correto 

assumir esse entendimento. Há diferenciações entre eles e cada um se refere a algo 

diferente. A Pós-Modernidade parece ser um tempo que vivemos, um momento 

histórico que abriga diferentes modos de ser e estar no mundo (HENNING, 2012a). Já, 

por pós-estruturalismo entendemos “[...] um conjunto de desenvolvimentos teóricos 

vinculados a uma determinada concepção do papel e da natureza da linguagem, uma 

concepção que modifica e estende aquela sustentada sob o estruturalismo” (SILVA, 

2008, p. 247). Em termos conceituais podemos dizer que os “pós” pertencem a campos 

epistemológicos diferentes.  

O desafio em pensar a EA nos atravessamentos dos estudos pós-estruturalistas 

convida-nos a “[...] aceitar o convite de provocar o pensamento, de compor resistências 

e criações diante de discursos instaurados como verdadeiros neste tempo em que 

consolida uma forma de ser, viver e sentir a educação ambiental” (HENNING, 2012, p. 

242). Entende-se, assim, que o campo da EA, por meio de relações de saber-poder, é 

constituído nas formações discursivas que se ocupam de conjuntos específicos de 

objetos, enunciações e conceitos. 

Alguns discursos, segundo Veiga-Neto (2016), principalmente os científicos, na 

maioria das vezes, disseminam certa segurança, afinal apresentam soluções, que 

carregam a marca moderna de evolução. Sendo assim, a preocupação com as questões 

ambientais é construída a partir de uma necessidade cultural. EA aparece como um 

desejo de solucionar, acabar, ou pelo menos, melhorar os problemas relacionados com a 

exploração dos recursos naturais que enfrentamos na contemporaneidade. Partindo 

então, dos estudos pós-estruturalistas, compreendemos que a maneira de ver o mundo, 

consolidada de acordo com a cultura, é assumida, muitas vezes, como verdade em 

diferentes épocas e grupos sociais (WORTMANN, 2010). 

Os estudos resumidamente apresentados abaixo possibilitam compreendermos o 

que está sendo pensado no campo da Educação Ambiental através de perspectivas pós-

estruturalistas e, assim, potencializarmos as discussões e problematizações traçadas no 

decorrer na pesquisa que nos propomos realizar.  

Dos cinco artigos científicos encontrados deparamo-nos com uma produtividade 

no campo ambiental ainda pouco encontrada nos estudos teóricos dessa área do saber. A 

seguir descrevo, de forma breve, os objetivos dos autores com seus estudos, unindo 

duas temáticas ainda pouco enfronhadas entre si: a Educação Ambiental e o campo pós-

estruturalista. 
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Tendo por aporte teórico os estudos de Michel Foucault, o artigo Modos de 

atualizar o enunciado catastrófico do Planeta Terra na revista Veja volta-se para a 

produção midiática referente à problemática ambiental. Através das enunciações 

presentes na revista Veja, Bárbara Garré e Paula Henning (2014) demarcam o 

catastrofismo na qualidade de condição de possibilidade para a emergência da Educação 

Ambiental. Em suas análises as autoras discutem a atualização do enunciado 

catastrófico do Planeta Terra, concluindo que a produtividade enunciativa está na 

subjetivação de modos de ser e agir frente à crise ambiental anunciada no artefato 

cultural analisado. 

Embasado nos estudos da primeira fase de Michel Foucault – arqueologia – 

Moisés de Oliveira (2009) busca compreender os espaços enunciativos em que se 

constituem o discurso ambientalista de professores(as) das 2ª e 27ª Coordenadorias 

Regionais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. As problematizações traçadas 

neste artigo mapeiam o discurso ambientalista nas conferências que discutem o 

desenvolvimento sustentável e a concepção de meio ambiente. O autor demarca que os 

espaços enunciativos que produzem o discurso ambientalista incidem sob os(as) 

professores(as) certa preocupação quanto o ensino das questões de preservação do 

ambiente através das relações entre vida e meio ambiente. Esta inquietação presente nos 

discursos dos(as) professores(as) é entendida por Oliveira (2009) como uma vontade de 

acertar. 

Na esteira dos Estudos Culturais Shaula Maíra de Sampaio e Leandro Guimarães (2009) 

objetivam-se a analisar no artigo Educação Ambiental: tecendo trilhas, escriturando 

territórios as estratégias educativas presentes em duas trilhas interpretativas de 

Educação Ambiental destacando os processos de elaboração, as formas de 

disciplinamento dos sujeitos e as produções discursivas de uma natureza intocável. Os 

apontamentos da pesquisa discorrem sobre as práticas envoltas no planejamento das 

trilhas interpretativas que instituem certo entendimento sobre a natureza e os modos de 

relacionar-se com ela. 

Maria Lúcia Wortmann (2007) no artigo Investigação e Educação Ambiental - 

uma abordagem centrada nos processos de construção cultural da natureza apresenta 

sete pesquisas, entre dissertações e teses, que se utilizam de uma mesma abordagem 

investigativa que entende a natureza enquanto produzida discursivamente em práticas, 

produtos e instituições culturais diversas. As pesquisas apresentadas pela autora versam 
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especificamente sobre: a representação da natureza no discurso publicitário, em 

documentos destinados a professores no século XIX e início do século XX no Vale do 

Rio dos Sinos/RS e em relatos dos viajantes-naturalistas, que percorreram o Rio Grande 

do Sul no século XIX; Os modos de relacionarmos com o ambiente natural através do 

ecoturismo, e por meio de instâncias educativas, como os filmes infantis de Walt Disney 

Corporation, que ensinam sobre relações entre seres humanos e natureza; A produção do 

discurso ecológico constantemente evocado nos projetos e programas de uma indústria 

petroquímica; E finalmente, sobre a emergência da Educação Ambiental no Rio Grande 

do Sul. Para Maria Lúcia Wortmann (2007) tais pesquisas são produtivas para 

compreender a expansão do campo pedagógico da Educação Ambiental para além das 

instituições formais de escolarização. 

Parece-nos difícil imaginar a atualidade sem a presença de tecnologias e 

artefatos que possibilitam a comunicação e disseminam informação. Filmes, panfletos, 

propagandas, revistas, jornais, redes sociais são alguns exemplos de artefatos que 

utilizamos em nosso dia a dia, que nos mantém na ordem da sociedade cada vez mais 

exigente de condutas que viabilizam a formação do ser social, cultural, educacional, 

político, biológico e sustentável. 

Como demarca Carlos Noguera-Ramíres (2009) as necessidades sociais desde o 

século XVII foram condições de possibilidade para que a noção de uma educação 

pluralizada em diferentes espaços e artefatos que requerem dos sujeitos uma postura de 

constante aprendiz. A emergência de uma sociedade da aprendizagem, como denomina 

o autor, posiciona a cultura como fator educacional, com objetivo definido na circulação 

e produção de significados e sentidos na sociedade.  

A cultura entendida como parte do processo educativo potencializa a Pedagogia 

Cultural como um conceito não só aceito, como também necessário de ser pensado e 

utilizado. “Aprender ao longo da vida, aprender a aprender é a divisa do governamento 

contemporâneo” (NOGUERA-RAMÍRES, 2009, p. 231). Atribui-se à educação a 

finalidade de perpetuar modos de fazer com que determinados saberes necessários à 

regulação de condutas da população circulem como “verdades”, sobrepondo à 

pedagogia a intencionalidade de produzir uma forma precisa de ser sujeito.  

No âmago das problemáticas ambientais somos constantemente interpelados por 

práticas discursivas que nos apresentam modos de vida em consonância com a 

sustentabilidade planetária. Sobre a construção de representações e identidades 

confluentes com o campo da Educação Ambiental é que o artigo de Marcos Reigota 
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(2014) detém-se a discutir a partir da obra literária Cinzas do Norte de Milton Hatoum. 

O artigo fundamenta-se na concepção de que a literatura é um artefato produtor de 

sentidos envoltos na Educação Ambiental. As práticas políticas, sociais, pedagógicas e 

ecologistas são analisadas enquanto presentes no cotidiano dos sujeitos através de 

artefatos culturais que se dedicam a produzir e reproduzir representações sobre natureza, 

meio ambiente e ser humano. 

Passamos nos próximos parágrafos a mapear as três dissertações encontradas 

que elucidam sobre temáticas pertinentes ao campo da Educação Ambiental que se 

embasam nos estudos culturais e pós-estruturalistas para traçar suas metodologias 

investigativas e problematizações. 

No escopo de investigar os conteúdos referentes às temáticas ambientais 

presentes nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica publicadas no período dos 

anos de 1990 a 2006, Lívia Lüdke Lisbôa (2009), sob orientação do Prof. Dr. José 

Claudio Del Pino, aponta no material empírico a representação da natureza pautada na 

separação do sujeito do campo e da cidade, na homogeneização das práticas culturais 

ocidentais, na relação utilitarista entre ser humano e animais e na ausência de 

alternativas para as problemáticas ambientais. A autora discorre sobre o papel da mídia 

na formação das identidades em uma sociedade pautada na multiplicidade de espaços 

educativos que ensinam de forma lúdica sobre as questões ligadas ao meio ambiente. 

Nesta linha de posicionamento, Lisbôa (2009) conclui que as histórias em quadrinhos 

são artefatos potentes na produção de certa forma de posicionar-se e agir no meio 

ambiente e na natureza.   

As pesquisas discorridas abaixo foram orientadas pela Profa. Dra. Maria Lúcia 

Castagna Wortmann e seguem em direção à articulação da Educação Ambiental com os 

Estudos Culturais na vertente pós-estruturalista. As teorizações, discussões e reflexões 

desse campo norteiam as análises destas pesquisas que se dedicam a tratar da formação 

da identidade de educadores ambientais e sobre as representações de natureza 

produzidas e circuladas em artefatos culturais sob a égide, principalmente, do conceito 

de Pedagogia Cultural. 

Cristiane Fensterseifer (2007) assume o conceito de Pedagogia Cultural para 

discorrer sobre as representações de natureza presentes na coleção de livros de Monteiro 

Lobato O Sítio do Picapau Amarelo, como também, na série televisiva. Os materiais 

empíricos são compreendidos enquanto artefatos culturais potentes na formação de 

condutas e pensamentos dos sujeitos frente às questões ambientais. Nas análises 
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realizadas são destacadas as oposições entre urbano-rural e global-local. Estes conflitos 

são demarcados, pela autora, enquanto uma reconfiguração nas representações espaciais 

do sítio que, primeiramente, na obra, é visto como espaço rural, de convivência com 

plantas e animais, e posteriormente, representado como lugar urbanizado em que a 

tecnologia e globalização dos tempos contemporâneos circundam a natureza e seus 

habitantes. 

Inquietada pela potência dos cursos de formação continuada ofertado a 

professores(as) da rede municipal de ensino de Porto Alegre/RS, Shaula Maíra Vicentini 

Sampaio (2005) problematiza em sua pesquisa a Educação Ambiental. Para isso percebe 

a representação desta como condição de esclarecedora das estratégias de manipulação 

engendradas aos modelos de desenvolvimento vigentes na sociedade e capaz de 

promover uma relação, entre seres humanos e natureza, harmônica e equilibrada através 

das considerações pautadas na vertente da Alfabetização Ecológica. Nos modos de 

representação cultural da Educação Ambiental são exigidas dos(as) educadores(as) 

ambientais condutas ecologicamente corretas, embasadas em um ideário universalista de 

que esses são perfeitos exemplos de condutas ecologicamente corretas. 

Na sequência da procura dos materiais para este mapeamento, encontrei também 

duas teses de doutoramento. Ambas com potente e profícua discussão da seara da 

Educação Ambiental. 

Shaula Maíra Vicentini Sampaio (2012) em sua tese utiliza os textos publicados, 

entre os anos de 2007 e 2011, em jornais brasileiros para refletir sobre a produção de 

verdades acerca da floresta amazônica circulantes nesses artefatos. O estudo inscreve-se 

no campo dos Estudos Culturais e vale-se das noções de dispositivo e discurso presentes 

nas teorizações do filósofo francês Michel Foucault.  Na perspectiva pós-estruturalista a 

presente tese realiza um mapeamento desde o período colonial dos discursos 

ambientalistas sobre a devastação da floresta com o intuito de abordar as condições que 

possibilitaram a emergência dos discursos contemporâneos que incidem nos modos de 

pensar e agir com relação à Amazônia. Com base nas análises realizadas é discutido o 

papel incisivo do mercado no dispositivo da sustentabilidade que intensifica a 

constituição e regulação das relações entre a floresta amazônica e as populações 

tradicionais. 

A representação de natureza em artefatos culturais, mais uma vez, apresenta-se 

como proposta de investigação, agora de um trabalho de tese. São analisados seis 

desenhos animados lançados na década de 1990, pelos estúdios Disney e Dreamworks. 
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A autora Enice Kindel (2007) ampara-se no conceito de Pedagogia Cultural para 

mostrar que os desenhos animados analisados produzem determinadas representações 

de gênero, natureza, etnia, raça, classe social e nação, produzindo determinadas 

identidades culturais na infância.  

Estamos diante de uma exigência constante da pedagogia de atualizar-se e fazer-

se presente em todos os momentos da vida. Desde a primeira infância até a terceira 

idade há a produção de artefatos culturais para alcançar diferentes populações. O fato é 

que parece não haver como escapar da condição de constantes aprendizes. Livros 

didáticos, histórias em quadrinhos, revistas de ampla circulação, cinema, televisão, 

internet, propagandas, jogos, etc., todos são instrumentos que nos indicam atitudes e 

pensamentos, que muitas vezes adotamos por tratar-se de saberes fabricados nos 

emaranhados das relações de poder. 

A partir dos estudos encontrados pode-se constatar que grande parte das 

pesquisas que assumem uma perspectiva pós-estruturalista no campo da EA versam 

especialmente sobre a produção e circulação de representações culturais de natureza e a 

respeito da constituição de subjetividades a partir dos artefatos culturais analisados, - 

revistas de ampla circulação, obras literárias, história em quadrinhos, filmes, séries 

televisivas, jornais e documentações oficiais, espaços de formação continuada e 

conferências destinadas a professores cujo foco está nas discussões sobre 

desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. 

Em vistas quantitativas ainda é possível perceber a existência de certa timidez da 

perspectiva pós-estruturalista no campo da EA, o que reflete em determinada medida no 

inediatismo das pesquisas que se destinam a analisar o campo pelos atravessamentos do 

Pós-estruturalismo. Ainda que existam pesquisas voltadas à EA com aportes teóricos e 

metodológicos pós-estruturalistas essas se apresentam como uma rachadura nas 

fabricações discursivas que compõem seu campo de saber.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na escrita deste texto nos propusemos a discutir a presença do Pós-

estruturalismo no campo da EA como forma de apresentá-lo e discuti-lo na esteira de 

pesquisas que se debruçam sobre questões ambientais emergentes na sociedade 

contemporânea. Ainda que seja visível a timidez de trabalhos que assumam essa 

perspectiva teórica vê-se seu potencial provocativo e contestador de verdades 



 

758 

 

circulantes em diversos artefatos culturais que nos ensinam modos de compreender as 

relações que se estabelecem entre sociedade, natureza, ser humano e meio ambiente. 

 Em tempos que reverberam as incertezas sobre as catástrofes, como nos 

mostram Garré e Henning (2014); Em que são produzidas verdades em diversos 

artefatos culturais ensinando o que entender e como comportar-se perante a natureza, 

como evidenciam Wortmann (2007 e 2010), Sampaio e Guimarães (2009 e 2012), 

Kindel (2003), Lisbôa (2008) e Fensterseifer (2005); E que se constituem formas de ser 

educador ambiental, segundo discutem Sampaio (2005) e Oliveira (2009); As 

problematizações Pós-estruturalistas tornam-se relevantes para provocar o pensamento 

sobre as questões educacionais, ambientais, culturais, filosóficas, políticas e sociais que 

cercam o campo da EA.  
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RESUMO: A pesquisa em andamento consiste no projeto de tese apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande voltado para a linha de 

pesquisa Fundamentos em Educação Ambiental – FEA, Como tema apresenta a Racionalidade 

Ambiental na Educação Profissional a partir da seguinte questão de pesquisa: Como a Racionalidade 

Ambiental pode contribuir para redescrever a Educação Profissional no IFRS? Como possibilidade de 

responder tal questionamento temos o seguinte objetivo geral: Propor alternativas para pensar a 

Educação Profissional a partir do horizonte da Racionalidade Ambiental. Numa abordagem 

epistemológica de postura ontológica hermenêutica propomos até o momento, os seguintes princípios 

para uma Racionalidade Ambiental no contexto da Educação Profissional: Pertencimento e 

Empatia/Alteridade. 
PALAVRAS-CHAVE: Racionalidade Ambiental. Educação Profissional. Hermenêutica. 
 

 

INICIANDO O DIÁLOGO 

 

A presente proposta de pesquisa tem como tema a Racionalidade Ambiental no 

contexto da Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul - IFRS. A escolha do tema se deu pela minha trajetória na Educação 

Ambiental há quatorze anos. Desde que cursei o Mestrado em Educação Ambiental deparei-

me com diversos discursos acerca do tema, pautados em diferentes Racionalidades que 

restringem, muitas vezes, a concepção de ambiente aos aspectos naturais, excluindo as 

relações sociais tão importantes e presentes nesse processo.  

Minha trajetória na área da Educação Ambiental se deu na docência em cursos de 

licenciaturas e de Pós-Graduação em disciplinas ligadas aos fundamentos da educação de 

diferentes universidades, tanto públicas, quanto privadas. Há seis anos sou professora da área 

de formação de professores no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul - IFRS, Campus Rio Grande. Minha trajetória no campo da Educação 

Ambiental se estende à orientação de trabalhos de conclusões de cursos, na promoção de 

Rodas de conversas, eventos, palestras, cursos e assessorias no que diz respeito aos 
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Fundamentos da Educação Ambiental. Ao percorrer este caminho, pude encontrar saberes 

ambientais de correntes (SAUVÉ, 2005) epistemológicas como: conservacionista, naturalista, 

sistêmica, humanista, holística crítica, feminista, sustentabilidade entre outras, ou como bem 

propõe Layrargues (2012) destaque às macrotendências sejam elas conservacionistas, 

pragmáticas ou críticas. Percebo que muitas vezes, os conceitos sobre a Educação Ambiental 

são restritos, unilaterais e fragmentados. Tenho percebido esses saberes ambientais muitas 

vezes descontextualizados, tanto nos trabalhos de conclusões de cursos, quanto em eventos, 

projetos pedagógicos, planos de ensinos, artigos, dentre outros.  

Considero que tal visão, muitas vezes restrita e/ou antropocêntrica é resultado de um 

processo histórico metafísico que segundo Pereira (2015) negou contextos cotidianos e 

desestabilizou princípios pedagógicos, culturais, políticos e ambientais. Um processo que por 

esquecer “o ser”, em favor do “ter”, evidenciou uma racionalidade calculista, pretenciosa, 

conservadora e direcionadas ao lucro e ao poder. 

Racionalidade essa não muito diferente na Educação Profissional realizada no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRS que mesmo tendo sido criado em um 

contexto social e político emancipatório, carrega, ainda hoje, ranços de uma trajetória pautada 

na Racionalidade Tecnocrata, onde em muitas tomadas de decisões prevalecem o técnico em 

detrimento do humano e suas necessidades e subjetividades, onde há padronizações que 

ignoram vozes e contextos, a busca por estágios reforça a exigência de eficiência e eficácia da 

produtividade e lucro. Contudo, há iniciativas emancipatórias que esbarram no embate das 

ainda chamadas áreas “humanas” e “exatas”, como se as exatas não fossem humanas e vice e 

versa. 

Neste sentido, considero importante compreendermos os diferentes saberes e que uma 

nova Racionalidade seja proposta e que busquemos nos fundamentos da Educação Ambiental 

uma Racionalidade Ambiental com saberes que foquem qualidade de vida nos mais diversos 

ambientes e que questionem a sociedade consumista e patológica consequente desse 

paradigma dominante na modernidade e as consequências desse modo de pensar e agir para as 

formas de vida. 

Com base nessas inquietações que afetaram não somente o saber ambiental, mas 

também a Educação Profissional reduzindo-a, muitas vezes, em uma Racionalidade 

Tecnocrática conforme mencionado anteriormente e por defender uma Racionalidade 

Ambiental que busca um novo modo de ser na sociedade, procuro responder ao seguinte 

questionamento: Como a Racionalidade Ambiental pode contribuir para a redescrição da 

Educação Profissional no IFRS?  
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Para contribuir com a questão de pesquisa, tenho como objetivo geral propor 

alternativas para pensar a Educação Profissional a partir do horizonte da Racionalidade 

Ambiental. Especificamente pretendo: Compreender racionalidades presentes na história da 

Educação Profissional; Perceber os paradigmas sobre os quais a Educação Profissional do 

IFRS se constituiu; Interpretar os pressupostos da Racionalidade Ambiental propondo 

princípios para a Educação Profissional. 

Trago a hipótese de que a Educação Profissional tem seus fundamentos na 

Racionalidade Instrumental e a Racionalidade Ambiental que constituída por meio da 

linguagem é comunicativa, pode constituir-se na ampliação de sentidos oferecendo novas 

alternativas à Educação Profissional. 

Para compreender o percurso de constituição do campo da Educação Profissional, os 

cenários e os paradigmas que a definem (que não será tradado neste texto e sim em 

posteriores escritas) e as possibilidades de realizar a Educação Ambiental, escolhi a 

abordagem epistemológica hermenêutica. A seguir, apresento algumas reflexões sobre a 

abordagem hermenêutica. 

 

ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA HERMENÊUTICA 

 

Desde a sua gênese, a Hermenêutica passou por diferentes olhares, foi realizada com 

diversas finalidades, como por exemplo, a interpretação de textos teológicos e jurídicos 

(DOLCCI; PEREIRA; SARAÇOL, 2016) passando a ser vista como “arte de interpretar” 

textos escritos. Porém, nestes contextos, os discursos não eram interpretados por uma análise 

hermenêutica, nem a Ciência havia reconhecido suas contribuições. Não havia técnicas de 

interpretação, nem tão pouco tinha caráter epistêmico.  

No século XIX, por meio das contribuições de Friedrich Schleiermacher a 

Hermenêutica procura “entender o sentido do discurso a partir da língua” (GRONDIN, 2012, 

p. 25) dividindo-se em duas grandes partes: interpretação gramatical e psicológica. 

Percebemos nesse processo, o reconhecimento da subjetividade. Na intenção de uma 

interpretação justa, Schleiermacher preocupa-se com a ausência de um método. Em suas 

contribuições, propõe um caráter mais universal, apresentado em três momentos: arte de 

entender, justo entendimento, não limitar-se aos textos escritos, mas a todos os fenômenos de 

entendimento.  O entendimento não se limitando aos textos escritos, tudo passou a ser objeto 

de hermenêutica (GRONDIN, 2012). Em consequência disso, surge a perspectiva da 

“estanheza”, uma condição para que algo seja entendido, segundo Schleiermacher. 
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Ressaltando a importância do todo e das partes, dos aspectos subjetivos e objetivos. Neste 

sentido, considero que foram muitas as contribuições de Schleiermacher para 

compreendermos a Hermenêutica, destaco a questão do entendimento justo, da valorização da 

subjetividade e do reconhecimento do processo hermenêutico em todos os fenômenos de 

entendimento, pois para nós docentes que trabalhamos na formação de professores essa 

capacidade de compreensão articulada e coerente dos fenômenos é uma das bases principais 

para o processo de ensino e aprendizagem e para uma comunicação efetiva entre os sujeitos 

da comunidade escolar.  

Quanto às contribuições de Wilhelm Dilthey, destaco sua preocupação em expor uma 

fundamentação lógica, epistemológica e metodológica das ciências humanas. Quanto aos 

aspectos “lógico e metodológico”, penso ser uma reflexão fruto do contexto da época. Em um 

processo de industrialização onde ciências positivistas ganharam destaque e as ciências 

humanas buscavam reconhecimento social e científico, é compreensível perceber as tentativas 

em garantir tal reconhecimento, mesmo considerando que é muito tênue o limite entre o 

método como um processo que facilite a aprendizagem e organize um processo e o método 

enquanto técnica instrumental. Porém, considero essencial sua busca pela fundamentação 

epistemológica, preocupada em não cair nem no arbitrário romântico, nem no subjetivismo 

cético, propondo reconhecimento às Ciências Humanas assim como as Ciências Naturais 

tinha historicamente conquistado. Epistemologia essa que busca uma compreensão histórica 

de fatos, fenômenos e da própria vida. Portanto, perceber a Hermenêutica como método, foi 

uma tentativa frustrante, como afirma Flickinger ( 2010, P. 12): 

Frustradas as tentativas de submeter as ciências humanas às exigências da 

racionalidade objetiva instrumental, a hermenêutica apresenta-se como um 

esforço de construção do conhecimento por caminhos que atendam às 

especificidades do campo das humanidades. Ao interpretar as estruturas 

sociais, os documentos históricos e as relações pedagógicas, a hermenêutica 

movimenta-se permanentemente no domínio da linguagem, da eticidade e da 

interpretação que, por definição, envolvem sempre o próprio ser humano em 

sua historicidade e liberdade. Reconhece que a realidade humana 

simplesmente não exixte como fato objetivo livre de interferências subjetivas 

e históricas. Por essa razão, a hermenêutica considera a história, a 

linguagem, a moralidade como momentos estruturantes do acesso ao mundo 

social a despeito do fato de não se ajustarem às prerrogativas da investigação 
científica objetalizada e neutra.  

Dessa forma, reduzir a hermenêutica a método, pode restringir a perspectiva 

ontológica de perceber o ser no mundo e, em especial no campo das pesquisas.  

E é nesse processo de transição de ideias, nesse contexto em que a hermenêutica busca 

a interpretação do oculto, de realidades muitas vezes não objetivadas e de perceber o ser no 

processo de pesquisa, Heidegger apresenta a reflexão sobre a importância da linguagem com 
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seus sentidos e significados e do conhecimento de si no tempo, que é histórico. Segundo 

Grondin (2012) Heidegger destacou ideias como a hermenêutica da facticidade, isto é, não há 

como se substituir à própria existência, a capacidade de interpretação da própria existência. 

Esse processo hermenêutico conhecido como Dasein segundo o autor, expulsa a alienação de 

si e desperta para a existência de si mesma.  

Esse despertar de si diferencia-se de uma hermenêutica clássica relacionada antes a 

textos, segundo Hermann (2002, p. 31) vinculando “a hermenêutica à interpretação do sentido 

do ser”. Segundo a autora, Heidegger deixou uma obra extraordinária e, ao repensar a 

filosofia, fazendo uma gênese do nosso tempo, descobriu que “a história do pensamento 

ocidental é a história do esquecimento do ser”.  

Há um aspecto em suas reflexões primordial para a docência, segundo a autora “A 

originalidade de Heidegger consiste, então, em mostrar como a solução de um problema 

depende da forma de colocá-lo”. Por isso a linguagem em Heidegger é tão importante, ela 

pode dar o tom ao diálogo, seja ele falado ou escrito, pois dependendo da maneira de nos 

dirigirmos às pessoas, o retorno poderá ser indesejado. Na docência, a relação que se 

estabelece com a aprendizagem, é permeada pela relação interpessoal, seus sentidos e 

significados. Para o processo pedagógico, o exercício de “pensar o ser, compreender o ser”, 

subsidiando as práticas com empatia, pode contribuir e muito na relação pedagógica. Este 

processo não se limita à docência X sala de aula, mas também à gestão escolar em sua 

magnitude. 

A Hermenêutica fenomenológica para Heidegger implica em realizar o estudo do ser, 

em perceber a singularidade da vida humana. O filósofo “vincula a hermenêutica à própria 

existência” (p. 46). Neste sentido a fenomenologia proporcionará ver aquilo que não se mostra 

num primeiro momento, permitirá o acesso ao ser.  

Por fim, o círculo do entendimento diz respeito ao pensamento indagador, ou seja, não 

apenas somos, mas percebemos que somos (HERMANN, 2002). Esse processo contribui para 

que o fenômeno se mostre, o entender e a interpretação se processam nesse círculo, que no 

processo pedagógico se concretizam diariamente. 

Para Nabaes (2015, p.39) 

Uma das aproximações elementares entre a Educação Ambiental (que se 

pretende dialógica) e a hermenêutica é que ambas têm como modelo 

inaugural a maiêutica socrática. Pensar é pensar-se, prerrogativa para o 

crescimento cognitivo, moral e social. Este encontro consigo mesmo e com o 

outro – que se efetua por meio do diálogo – foi sendo construído por uma 

visão instrumental dos processos sociais e educativos, resultantes de um dos 

eixos principais da Racionalidade Moderna: a objetivação do pensamento. 

Assim, a hermenêutica torna-se uma grande possibilidade para a compreensão e 
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discussão da crise civilizatória que desencadeou uma sociedade com desigualdades e 

ameaças. Não só possibilidade de compreensão, mas de diálogo (DOLCCI, PEREIRA; 

SARAÇOL, 2016) que possibilite a autocompreensão e que se aprenda com o diálogo.  

Para Pereira (2016, p.39), “o pensamento hermenêutico é visto como uma outridade do 

pensamento científico, por isso ele serve sempre como um espaço para refletir sobre as 

epistemologias que orientam os fundamentos epistemológicos da Educação Ambiental”. 

Após as reflexões realizadas sobre o processo epistemológico hermenêutico, apresento 

a seguir algumas possibilidades sobre a Educação Ambiental. 

 

POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para pensarmos possibilidades em relação à Educação Ambiental, penso ser necessário 

ressaltar num processo hermenêutico os contextos em que a mesma se constituiu. 

Nos anos da década de 70, época em que eclodiram eventos no mundo inteiro sobre o 

campo ambiental, despertando para a urgência no que diz respeito ao ambiente, o Brasil, um 

dos países que compôs a participação nesse cenário mundial, passou a vivenciar aos poucos 

influências dessas discussões. Porém, numa perspectiva tecnocrata influenciada pelo sistema 

político e social da época e também conservacionistas (LAYRARGUES, 2012). Os caminhos 

percorridos pela Educação Ambiental no Brasil, a partir de então, têm sido marcados por 

conflitos, riscos, colisões, dificuldades, lentos avanços, mas também várias conquistas. A 

década de 80 foi marcada por anseios democráticos dos quais contribuíram para a criação de 

legislações e princípios dos quais subsidiam o campo ambiental até os dias atuais. Nesse 

contexto as concepções pedagógicas já estavam numa perspectiva mais pragmática. Nos anos 

90 vimos propostas pautadas em um paradigma crítico e dialógico. 

É importante ressaltar que uma das possibilidades para que o campo ambiental seja 

ainda frágil no Brasil é a visão, muitas vezes, reducionista acerca da Educação Ambiental, 

realizada muitas vezes dentro da perspectiva naturalista. Neste sentido, há a necessidade de 

pensarmos em uma perspectiva contextualizada ao cenário humano, político, social e 

econômico. Faz-se necessário, uma Racionalidade Ambiental. Que valorize a dimensão plural 

e integral da Educação Ambiental, a relevância dos contextos e da linguagem, reconhecimento 

das outridades negadas, horizontalidade dos saberes e ontologia hermenêutica associada à 

epistemologia hermenêutica (PEREIRA, 2016). 

Racionalidade Ambiental é um conceito que propõe novos modos de ser e estar na 

sociedade que não se reduzem à medidas de mercado. A principal característica segundo Leff 
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(2001) destituir-se dos paradigmas que encharcam a contemporaneidade ocidental que se 

baseia na racionalidade capitalista dominante. Busca não sujeitarmos aos mecanismos 

dominantes do mercado para construir uma racionalidade social alternativa, para Leff a 

Racionalidade ambiental “Sistematiza valores, articulando-os com processos ecológicos, 

culturais, tecnológicos, políticos, econômicos, para uma nova Racionalidade produtiva”. 

(LEFF, 2001, P.137). 

Para o autor, a Racionalidade Capitalista, se converte em irracionalidade, pelas forças 

destrutivas que essa ideologia apresenta, praticando com a alta produção o domínio da 

natureza, tanto no campo econômico, ecológico quanto científico. Com isso a ganância pelo 

poder, a competitividade, a exploração, individualização, o não diálogo, a falta de empatia e 

tantos outros aspectos se consolidam. 

Para que a Racionalidade Ambiental (LEFF, 2010) possa ser vivenciada, faz-se 

necessário um processo que consideramos ser de responsabilidade da Educação Ambiental 

que nos possibilite a construção de: princípios éticos, capacidades produtivas, afetivas, 

intelectuais, descentralização econômica, qualidade de vida, diversidade biológica, 

conservação de bases ecológicas, novas formas de organização social, gestão participativa e, 

se possível embora difícil, mas como diria Freire ‘inédito viável’, distribuição democrática de 

recursos. Esse processo requer planejamento transetorial da administração pública; 

participação da sociedade na gestão; reorganização interdisciplinar do saber e a desconstrução 

da racionalidade capitalista. 

A próxima etapa, para escritas posteriores, será escrever sobre a constituição da 

Educação Profissional, para então num processo hermenêutico propor uma Educação 

Ambiental que contribua para possíveis resquícios tecnocratas inerentes na constituição deste 

campo de saber. 

 

CONSIDERAÇÕES ATUAIS 

 

Como foi possível perceber, até o momento os estudos desta tese estão voltados para a 

abordagem Hermenêutica como possibilidade epistemológica e para a Racionalidade 

Ambiental como alternativa de Educação Ambiental, assim, com o intuito de pensar sobre a 

questão de pesquisa e sobre os objetivos desta tese, apresento alguns ‘Princípios para a 

Educação Profissional’ que emergiram durante esse primeiro semestre do curso de Doutorado 

e que serão desenvolvidos durante a escrita da tese, são eles: Pertencimento, 

Empatia/Alteridade. Penso que o pertencimento é condição primária para sentir-se integrante 
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da Educação Profissional, compreender suas especificidades e valorizar o substantivo 

Profissional como algo que o difere dos outros tipos de Educação. Já a empatia/alteridade, 

considero fundamentais para todo e qualquer processo educativo. Porém, na Educação 

Profissional, por se tratar de uma área constituída na revolução industrial com racionalidade 

muitas vezes competitiva e ênfase na produção, torna-se indispensável propor a escuta, o 

diálogo, o respeito à diversidade e às subjetividades, sempre colocando-se no lugar do outro. 

Assim, os primeiros princípios para a Racionalidade Ambiental Hermenêutica no 

contexto da Educação Profissional estão sendo aprofundados e construídos nesse processo de 

tese. Os estudos acerca da Educação Ambiental e da Hermenêutica continuarão e a próxima 

etapa é escrever sobre a Educação Profissional que está em fase de leituras, para assim, propor 

mais alguns princípios para a Educação Profissional. 
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RESUMO: O presente ensaio teórico tem por objetivo apresentar a relação da estratégia metodológica 

de intervenção denominada de Psicomotricidade Relacional, com a Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano na intenção de pensar a formação da criança e especificamente o 

desenvolvimento da agressividade e de que forma a Psicomotricidade Relacional pode atuar neste 

desenvolvimento. Procuramos expor a relação do desenvolvimento humano e os princípios da 

Educação Ambiental e de que forma a Psicomotricidade Relacional pode contribuir na formação 

humana inibindo ou incentivando competências sejam na esfera cognitiva, social ou afetiva. Nessa 

perspectiva, apontaremos também a aproximação com o objetivo da Educação Ambiental pensando no 

desenvolvimento de uma compreensão ampla do meio ambiente em todas suas relações.  
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade Relacional. Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano. Educação Ambiental 
 

 

APONTAMENTOS INICIAIS 

 

A presente escrita pretende abordar algumas concepções referentes à Psicomotricidade 

Relacional e considerar às prerrogativas desta ciência como mecanismos com vistas a 

aplicação deste método com as crianças que apresentam alterações no comportamento, em 

especial à agressividade infantil. Sendo assim, utilizamos a Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano desenvolvida por Bronfenbrenner (2011), como base teórica. Esta 

parte do pressuposto de que o desenvolvimento humano deve acontecer de maneira ampla e 

promover interações e relações do indivíduo com ele mesmo, com o outro e com o ambiente, 

em conformidade também com a Educação Ambiental ao envolver os princípios 

sensibilização, compreensão, responsabilidade, competência e cidadania (SATO, 2003).  

Essas relações influenciam e podem determinar o curso de suas vidas de modo a 

contribuir inibindo ou incentivando competências sejam na esfera cognitiva, social ou afetiva. 
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Nessa perspectiva, também se insere o objetivo da Educação Ambiental (EA) pensando no 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos (BRASIL, Lei 9795 art. 5º alínea I PNEA). 

Nas interações sociais e cognitivas a relação dos laços afetivos e interativos começam 

a se ampliar. As experiências psicomotoras da infância estão diretamente relacionadas com a 

formação da imagem corporal, seja ela positiva ou negativa. As crianças estabelecem contato 

com outras crianças, com os adultos e com os contextos. Fato que contribui para o 

reconhecimento do outro, e assim as peculiaridades começam a fazer e ser parte dessas 

relações, que se valorizadas e aproveitadas podem promover o enriquecimento de si próprias, 

com os outros e com os ambientes. Dessa forma, percebemos que estamos trabalhando uma 

sensibilização ambiental pela via corporal, ou seja, proporcionando atividades lúdica, 

cooperativas e prazerosas através da Psicomotricidade Relacional, com o intuito de promover 

a autonomia, a participação, a integração, a solidariedade, a equidade, dentre outros que 

dialogam com os objetivos da Educação Ambiental:  

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; II - a garantia de democratização das informações ambientais; III - o 

estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; IV - o incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 

do exercício da cidadania; V - o estímulo à cooperação entre as diversas 

regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; VI - o fomento e o fortalecimento da 

integração com a ciência e a tecnologia; VII - o fortalecimento da cidadania, 

autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o 
futuro da humanidade (BRASIL, 1999, P. 6). 

No intuito de contribuir com a construção da identidade das crianças e da 

(re)construção do nosso ambiente ecológico, apostamos na Psicomotricidade Relacional (PR). 

Visto que ela se insere nessa relação das emoções com os comportamentos infantis, tendo por 

base a construção de possibilidades para repensar a agressividade nas infâncias. Sendo assim, 

esta estratégia pedagógica de intervenção permite trabalhar o saber ambiental voltado para um 

equilíbrio dinâmico do ambiente em que a vida é percebida em seu sentido pleno de 

interdependência dos elementos da natureza, como evidencia Guimarães (1995). 

Negrine (1995), um dos precursores da PR no Brasil, esclarece que se trata de uma 

abordagem que oportuniza uma atitude ativa das crianças diante de possíveis conflitos 
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internos, que podem ou não estar relacionados com a agressividade. A Psicomotricidade 

Relacional pode propiciar o exercício do pensamento por intermédio do planejamento, da 

elaboração e do desenvolvimento de atividades concretas; pela promoção da atenção, da 

verbalização e da escuta de si e dos demais colegas; pelas oportunidades de vivências 

corporais concretas diversas e plurais; pelo comportamento cooperativo e agregador entre os 

participantes; pela criatividade, pelo desenvolvimento e pelo planejamento de temas teatrais e 

de danças (NEGRINE, 1995). 

Nesse emaranhado de relações entre sujeitos e lugares, o indivíduo toma consciência 

de si mesmo, de seu papel na sociedade, de seus afetos, suas relações consigo mesmo, bem 

como com o outro, de seus valores, que são princípios constituintes da EA. Santos (2011), 

afirma que a atmosfera de compreensão dos comportamentos, em torno da essência 

neurológica é o que define as alterações motoras, assim como a existência de inter-relação 

entre o desenvolvimento das funções motoras e das funções psíquicas. O autor ainda esclarece 

que diante desta nova concepção no meio da neurociência, surge, no aspecto científico, a 

psicomotricidade como sendo a ciência que compreende o corpo nos aspectos 

neurofisiológicos, anatômicos e locomotores, uma vez que o "esquema anátomo-clínico" que 

determinava para cada sintoma sua correspondente lesão focal, não mais podia explicar alguns 

fenômenos patológicos 

 

PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL: PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO POR MEIO DO OLHAR ECOLÓGICO 

 

A prática psicomotriz educativa, explica Negrine (1995), tem como eixo três alicerces 

que são: a comunicação, a exploração corporal e as vivências simbólicas, caracterizadas pelo 

favorecimento do movimento espontâneo da pessoa e a estrutura das aulas facilitando a 

comunicação e a interação dos envolvidos. O grande diferencial da prática psicomotriz 

pedagógica se situa na interação do adulto como mediador no desenvolvimento dos 

participantes envolvidos. As sessões de PR são organizadas com estruturas de rotina, 

ajudando assim o educador na elaboração das atividades e nas estratégias com o auxílio de 

diferentes materiais a fim de favorecer a evolução comportamental entre/com as crianças e o 

mediador, onde ambas refletem sobre seus comportamentos e juntas, constroem 

aprendizagens significativas ao se colocar no lugar do outro, como sugere a Psicomotricidade 

Relacional.  

Psicomotricidade significa a relação entre o pensamento e a ação com o envolvimento 
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da emoção, o que está intrinsecamente relacionada aos comportamentos infantis. Essa ciência 

estuda o desenvolvimento humano por meio do seu corpo em movimento, em relação ao seu 

mundo interno e externo, funcionando como eixo da sustentação da vida social, psicológica e 

afetiva do sujeito (FONSECA, 1993). A criança tenta defender seus desejos, sejam 

possessivos em relação suas percepções ou ao escutar os outros, principalmente, quando são 

os adultos que tentam contestar seus argumentos. Por isso, ao envolver as crianças com a 

Psicomotricidade Relacional, conseguimos possibilitar que ambas construam e vivenciem 

suas experiências baseadas em (re)pensar a agressividade no ambiente escolar. 

Pensando neste ambiente escolar, a teoria de Bronfenbrenner (1996) nos auxilia a 

compreender que os indivíduos são diretamente influenciados pelo modo como percebem e se 

relacionam no ambiente ao seu redor, bem como os lugares são influenciados e modificados 

pelos indivíduos numa relação de reciprocidade. A teoria bioecológica possibilita o olhar 

ecológico, o qual está atento aos contextos onde os indivíduos estão inseridos a fim de 

compreender o seu percurso de vida e como esses contextos se relacionam e interferem na 

vida desse sujeito. O microssistema é o mais próximo dos indivíduos, onde acontecem as 

relações face a face, no qual Bronfenbrenner (1996) corrobora dizendo que o “microssistema 

é um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais experienciadas pela pessoa em 

desenvolvimento nos contextos (...) contendo outras pessoas com distintas características de 

temperamento, personalidade e sistema de crenças.” (BRONFENBRENNER, 2002, p. 176)  

Como postula Negrine (1995), a sessão de Psicomotricidade Relacional é organizada 

com momentos de rituais que são: rito de entrada, sessão propriamente dita, sensibilização e 

rito de saída. 

a) Rito de entrada: são feitas as combinações para favorecer a comunicação entre 

os participantes e o educador. Nesta os participantes aprendem a criar regras de convivência e 

expressá-las verbalmente respeitando seu espaço e o dos colegas. 

b) Sessão propriamente dita: O professor tem um papel extremamente importante 

que é o de facilitador, sugerindo, desafiando e provocando postura lúdica dos envolvidos e 

sempre estar em situação de escuta para compreender o desenvolvimento das pessoas. Sendo 

facilitador este tem por postura, variar os materiais a serem disponibilizados e disponibilizar 

quantidade adequada à interação de todos os envolvidos na sessão.  

c) Momento de sensibilização e volta à calma: as vivências podem causar aos 

participantes momentos de euforia, agitação, angústia, sofrimento, enfim sentimentos diversos 

e múltiplos, por isso é necessário utilizar alguma técnica que favoreça a volta à calma antes do 
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momento final. É um momento em que orienta-se que o participante relaxe, “escute” e sinta 

sua respiração e reflita sobre o que realizou na sessão.   

d) Rito de saída: Oportuniza os participantes a comentarem sobre suas criações 

nos jogos e exercícios sendo fundamental o processo de escuta para o priníipio da prática 

psicomotriz pedagógica educativa. Geralmente se usa um objeto demarcando a vez de quem 

realizará o relato, facilitando assim a compreensão de quando será a vez de cada pessoa falar 

diminuindo assim a ansiedade das mesmas. 

Lapierre (2008) afirma que o comportamento agressivo é utilizado pelas crianças 

como uma forma de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas, porém a agressão é 

tida como um meio e não como uma meta. Esta agressividade que se constata na sessão da PR 

se manifesta na realidade da vida cotidiana e nas crises de oposição agressiva, que se iniciam 

em torno de 2 anos, o período do “não” e do “não quero”. Quando a criança se opõe ao desejo 

do adulto, do pai, sobretudo da mãe, este enfrentamento evidencia que o conflito não se situa 

na falta do desejo e sim no poder das relações. 

A escola é um lugar relacional de descobertas e aprendizagens, por isso apresenta um 

potencial transformador. Através das sessões de Psicomotricidade Relacional, pode-se 

perceber, nessa relação das crianças com o lugar e vice-versa, uma ferramenta para a 

educação ambiental na base da formação e do desenvolvimento humano onde aspectos como 

agressividade podem ser entendidos e canalizados de forma positiva para a criança. Os seres 

humanos têm potencial para criar ecologias sociais nos ambientes em que vivem e se 

desenvolvem, e, consequentemente, essas ações exercem influências em outros ambientes.  

Através de um olhar ecológico busca o enfoque não na construção de um lugar 

negativo e transitório e, sim, no olhar atento, onde a responsabilidade social do educador deve 

ser proporcionar o desenvolvimento, ao perceber esse aluno em processo e em mudança, 

sempre acreditando que são para melhor. São as diferentes relações que acontecem nos 

lugares e como esses indivíduos as percebem que influenciam no desenvolvimento humano. 

Para colaborar com a ideia ecológica, Boff (2012) nos ajuda a pensar nela como uma 

teia de relações entre todos os seres vivos e não vivos interagindo entre si e também com o 

que o cerca. Dessa forma, desconstruímos o paradigma no qual cremos que o “meio 

ambiente” está fora, que não está conectado a nós, ou seja, que se constitui em uma relação 

dicotômica. Essa ideia reducionista de meio ambiente deve ser substituída por uma ideia de 

ambiente integral: 

(...) Pertencemos ao meio ambiente, pois nos alimentamos com produtos da 

natureza: respiramos ar e bebemos água (que ocupa 70% de nosso 

organismo). Correm em nosso corpo e em nosso sangue: ferro, nitrogênio, 

magnésio, fósforo e outros tantos elementos físicos-químicos que formam 
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também todos os seres do universo. Basta ocorrer uma mudança de clima, ou 

haver excesso de poluentes no ar, ou pesticidas nos alimentos para sentirmos 

afetados em nossa saúde. Estamos dentro do meio ambiente e formamos, 

com os demais seres da comunidade terrenal, o ambiente inteiro (BOFF, 

2012, p. 11) 

O ambiente ecológico é entendido por Bronfenbrenner (1996) como um sistema de 

estruturas agrupadas, independentes e dinâmicas. Essas estruturas formam o contexto do 

sujeito que, nessa interação mútua e progressiva entre o indivíduo ativo e o meio em 

transformação, sofre influência pelos contextos mais imediatos e os mais vastos. 

O primeiro nível está relacionado ao efeito de influências proximais, ambientais e 

orgânicas, que advém do interior do indivíduo, de suas características físicas e de objetos do 

ambiente imediato, que caracterizam a relação face a face, como é o caso deste ensaio, e, 

segundo o autor, este nível mais interno é chamado de microssistema. Porém o contexto do 

indivíduo é formado pelo seu mesossistema, que é o conjunto de relações entre os 

microssistemas; o exossistema, que são as estruturas sociais formais e informais nas quais o 

indivíduo não tem participação ativa, mas sofre sua influência, e, por fim, o macrossistema 

que compõe o padrão global de ideologias, crenças, valores, religião, dentre outros.  

O olhar ecológico do educador ambiental promove a percepção de que as emoções 

devem ser valorizadas e que a afetividade é potencializadora de desenvolvimento; propicia a 

integração dos indivíduos, possibilitando a estes uma maior segurança nas suas decisões, bem 

como o desenvolvimento do pensamento crítico. Desta forma, a teoria pode contribuir 

significativamente para o campo da EA, pois compreender o desenvolvimento humano é 

compreender como a sociedade se relaciona com a Terra, com o ambiente humano e não-

humano. Além de entender de que forma esse desenvolvimento (sadio ou não) irá afetar o 

meio ambiente ao seu redor ou até mesmo como esse sujeito poderá contribuir para amenizar 

comportamentos nocivos, individualistas e opressores, não esperando que haja uma 

degradação do ambiente para que ele tome um pensamento crítico (ou não) sobre ele.  

Assim, atividades que oferecem ludicidade, desafiam a criatividade, promovem 

interações e novas descobertas podem se tornar significativas para uma construção de um 

ambiente de relações harmoniosas deles com os outros e deles com o meio ambiente que os 

cerca, contribuindo desta forma, para um crescimento global e satisfatório. Portanto, o 

educador deve “exercitar” esse olhar atento à trajetória lúdica da criança, ou seja, ao brincar 

dela, pois é nesse momento que ela revela seus conflitos, necessidades, carências. Este “olhar 

ecológico” (Bronfenbrenner, 1996) é o que faz toda diferença numa sessão de 

psicomotricidade relacional e que pode redirecionar o comportamento agressivo de forma 

positiva e reflexiva da criança. É a possibilidade de saber fazer uma leitura do espaço e a 
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partir do comportamento da criança fazer as intervenções e futuras propostas no intuito de 

promover sua aprendizagem significativa e desenvolvimento positivo.   

Lapierre (2008), salienta que a Psicomotricidade Relacional na sua dimensão 

preventiva, permite seguir e ajudar as crianças no mesmo momento que está construindo sua 

identidade e personalidade, isso entre os 0 e 5 anos. Ajuda-os permitindo elaborar seus 

conflitos no mesmo momento que os vive por meio da relação corporal e dos jogos 

simbólicos. A PR caracteriza-se por escutar, considerar e notabilizar o diálogo entre o corpo e 

os aspectos psíquicos do ser humano, focalizando na compreensão e na atividade dos núcleos 

psicoafetivos.  

A PR propicia um espaço de jogo espontâneo, incentivando e facilitando o indivíduo a 

manifestar e expressar suas dificuldades relacionais, suas necessidades e seus desejos, 

potencializando a socialização, através de uma decodificação simbólica do comportamento 

natural e descontraído do sujeito, por meio de uma leitura de seu conteúdo comunicativo-

simbólico, a fim de intervir na estruturação e evolução da dimensão afetiva. (LAPIERRE, 

2010; AUCOUTURIER, 1984; LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1986). A PR inicialmente era 

voltada para as crianças da Educação Infantil, contudo, atualmente existem trabalhos e 

pesquisas com diversas faixas etárias desde bebês até idosos. 

Camilo (2008), afirma que no trabalho com/entre o grupo, podemos perceber com 

clareza ou não, o processo de desenvolvimento de cada criança. Sendo que a mais agressiva 

com a continuidade das sessões é aceita com sua agressividade, no sentido de mobilizar o 

(re)pensar e após, é ajudada a canalizar a agressividade para a construção. Ou seja, ao 

proporcionar um espaço para que expresse esse comportamento direcionando para 

psicomotricista relacional ou para algum objeto, e a partir desta aceitação, a criança se sentirá 

mais segura e fortalecida para voltar à brincadeira com maior segurança e criatividade. 

É no ambiente escolar, no contexto psicopedagógico, a maior potência da 

Psicomotricidade Relacional, cuja:  

Atuação se estabelece de forma mais preventiva, buscando potencializar o 

desenvolvimento integral das crianças, indicando e reafirmando todo e 

qualquer aspecto positivo de sua conduta, de seu modo de ser, trabalhando 

com o que há de positivo nas relações interpessoais, reforçando-as e 
renovando-as. (SANTOS, 2011, p. 25- 34).  

O professor no âmbito da escola deve atuar como mediador e operar como promotor 

do desenvolvimento e da aprendizagem. Neste sentido, durante o brincar deve ser capaz de 

interpretar os jogos que a criança realiza sem ter a preocupação de julgar o mérito de suas 

ações, e, sempre que preciso acrescentar elementos a fim de propiciar momentos mais ricos de 

possibilidades de exploração. Entretanto, para essa compreensão é imprescindível que o 
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educador passe pela experiência de brincar, de interagir com os seus pares e objetos de 

vivenciar as sessões de Psicomotricidade Relacional. 

O brincar cria a zona de desenvolvimento proximal, impulsionando a criança para 

além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Ao brincar, a criança pode demonstrar 

gestos e posturas superando o que seria esperado para a sua idade (VYGOTSKY, 1989). Para 

o autor, o brincar também libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela 

crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma ação simbólica essencialmente social, que 

depende das expectativas e convenções presentes na cultura. Brincar com outras crianças é 

muito diferente de brincar somente com adultos.  

O brinquedo entre pares possui maior variedade de estratégias de improviso, envolve 

mais negociações e é mais criativo. Assim, ao brincar com seus companheiros, a criança 

aprende sobre a cultura em que vive ao mesmo tempo em que traz novidades para a 

brincadeira e ressignifica esses elementos culturais. Aprende, também, a negociar e a 

compartilhar objetos e significados com as outras crianças (LAPIERRE, 2010, inclusive a 

manifestar sua agressividade. O brincar permite que a criança tome uma atitude ativa frente à 

passividade em que se encontra diante de possíveis conflitos que está vivendo/sentindo 

interiormente, possibilitando-lhe explorar, reviver e elaborar situações, que muitas vezes, são 

difíceis de enfrentar. O brincar pode ser a única via de expressão da criança e, portanto, o 

educador deve estar atento à trajetória lúdica, visto que nesta ela extravasa seus conflitos e 

demonstra seus sentimentos, ansiedades, necessidades, carências, desejos e fantasias. É neste 

momento que o olhar atento e os registros das informações do professor podem facilitar as 

intervenções e potencializar processo de desenvolvimento da criança.  

 Enquanto educador é necessário compreender a origem e a natureza das crises, 

perceber seus aspectos positivos e aceitar o confronto, sem atribuir-lhe caráter dramático. Nas 

sessões de Psicomotricidade Relacional, por exemplo, a criança deve ter um espaço para 

manifestar sua agressividade no plano simbólico. Ela agride o adulto corporalmente, o qual se 

defende, valorizando a agressão e é vencido, morto e enterrado. Geralmente ele é ressuscitado 

para reiniciar o jogo inúmeras vezes. Assim a criança obteve a aceitação e a satisfação 

simbólica do seu desejo primário o da “autoridade” e não precisará projetá-lo num nível 

secundário. (LAPIERRE, 2010)  

 Nesta perspectiva acreditamos que o professor precisa construir um espaço relacional 

em que os elementos afetivos e emocionais estejam efetivamente presentes, visto que 

favorecem a aquisição de conhecimentos e construção da personalidade. Isto implica em uma 

nova práxis, pois o Educador que não tem claro para que e por que educa acaba reproduzindo 
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a educação tradicional que privilegia a razão em detrimento da emoção (MASETTO, 2003; 

TARDIF, 2002, VASCONCELOS, 2004).  

 

CONCLUINDO POR ORA 

 

Percebemos que envolver a Psicomotricidade Relacional com a Educação Ambiental 

tem fundamental importância ao desenvolvimento humano, para as interações e para dialogar 

sobre a agressividade, as emoções entre/com as crianças, com seus pares, com os familiares e 

com o ambiente. A metodologia, que apostamos na escrita tem forte contribuição para 

repensar a agressividade infantil, pois mobiliza o corpo e a mente, consequentemente a 

formação da identidade.  

 Nas sessões de PR o corpo e as emoções têm espaços privilegiados na formação da 

criança, visto que por meio desta metodologia potencializamos o desenvolvimento e a 

aprendizagem da pessoa, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso. Vale mencionar que 

por meio das relações afetivas estabelecidas com o outro, consigo mesmo e com os objetos 

podemos possibilitar o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e emocional, o que está em 

conformidade com a Educação Ambiental, pela mudança de valores.  

A PR tem como foco a expressão corporal e valoriza o jogo espontâneo e a 

comunicação não verbal, as potencialidades da criança, permitindo que ela manifeste 

livremente suas emoções, passando de uma atitude passiva à uma atitude ativa frente a sua 

aprendizagem. Isto irá mobilizar o participante a agir, interagir, refletir, reagir e superar 

possíveis dificuldades, conflitos e prospectar uma percepção mais positiva de si.  

Foram poucos os achados em torno de trabalhos relacionados com a agressividade e a 

Psicomotricidade Relacional no desenvolvimento infantil. Por isso, apostamos e salientamos a 

importância dos conhecimentos pedagógicos e da ciência em torno da psicomotricidade como 

uma possibilidade ao educador mobilizar estratégias com as crianças sobre seus 

comportamentos ao refletirem sobre suas relações comportamentais, afetivas, corporais e 

psicológicas. 

A Psicomotricidade Relacional como estratégia de intervenção com crianças pode 

adentrar nesse ambiente do microssistema escolar de forma a contribuir com os processos 

proximais que acontecem na relação entre pares, individualmente e com o lugar, 

consequentemente o ato de brincar poderá sensibilizar a promoção de Educação Ambiental no 

que diz respeito ao comportamento agressivo consigo mesmo, com os outros e com o seu em 

torno. Apostamos que essa estratégia pedagógica de intervenção, influencia o 
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desenvolvimento humano e também na relação das crianças com o lugar e vice-versa pode 

promover o sentimento de pertencimento a este lugar mediante o significado que a criança 

estabelecerá com ele, numa relação de afetividade, reciprocidade e equilíbrio de poder. Nesse 

espaço relacional, com relações competitivas e cooperativas evidenciadas nas relações 

escolares, nessa interação com o outro, as crianças modificam pensamento, aspirações e 

condutas. 
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RESUMO: Kauwá Apurinã Pupykary estabelece um encontro entre a Educação Ambiental e a 

Educação Escolar Indígena, em uma escola indígena. Trazendo recortes de autores indígenas e não 

indígenas que conversam ou não ao longo da escrita, em uma troca de saberes. Uma tentativa de 

demonstrar as diferentes cosmologias e suas tensões. Aborda as formas como se relacionam com a 

natureza, o território e a terra no ambiente escolar indígena, que tem por essência a visão ambiental. E, 

partindo destas diferenciações, buscar potência para apontamentos para uma Educação Ambiental 

Profunda, ou seja, como os indígenas percebem a natureza e sua integração com esta. O espaço 

escolhido para esta investigação localiza-se no Vale Juruá, Estado do Acre, no município de Feijó, nas 

Terras Indígenas Katukina/Kaxinawá onde vivem e habitam o Povo do Pássaro Azul. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Indígena, Shanenawá 
 

INTRODUÇÃO 

 

O que pretendo é um movimento de ir e vir. Uma relação costurada entre os dois 

cosmos nos quais transito e as tensões que se fazem ao longo do caminho. Um convite para 

aqueles que decifram as palavras, as escritas e as subjetividades entre outras coisas, a sentir o 

efêmero olhar, as bolhas de sabão que uma menina assopra em um brinquedo de bambu contra 

o vento, as margens do rio de águas barrentas da bacia do Juruá, onde habita o povo do 

Pássaro Azul-Shanenawá para poder falar de Educação Ambiental, Educação Escolar 

Indígena e produzir apontamentos para uma Educação Ambiental Profunda.  

Vinte duas horas de viagem entre a cidade de Pelotas - Porto Alegre (Rio Grande do 

Sul) a Rio Branco - Feijó (Acre) e a Aldeia Morada Nova (T.I.
371

 Katukina/Kaxinawa), as 

terras do Povo do Pássaro Azul, nas margens do rio Envira. Foi preciso perder-me novamente 

entre os dias, o sol, a lua e as estrelas. Adentrar em minhas subjetivações primárias, as 

lembranças, a origem inicial dos Pupykary neste percurso marcado pelas significâncias dos 
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 T:I-“Terras Indígenas: São as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e reconhecidas de acordo 
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costumes e tradições". Disponível em: <www.ibge.gov.br/indígenas/indigena_censo2010.pdf.>. Acesso em: 30 

set 2015. 
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rios. Vinha da Bacia do Purus, das bandas da Boca do Acre e todas as belezas naturais dos rios 

e peixes e quelônios com a floresta familiar? Não, vinha da cidade de Pelotas com seus 

casarões antigos e ruas de pedras, das Charqueadas da escravidão
372

 do passado e das terras 

dos índios Patos
373

 que não mais existiam. 

Os pontos de entrada não estavam somente nas bacias hidrográficas. As águas não 

eram as mesmas e nunca seriam, mas as costuras estão entre elas. As lembranças das águas do 

sul e da Lagoa dos Patos
374

 e estava novamente nas águas do norte. Estava entre o cá e o lá. A 

floresta e a cidade, a lagoa e os rios Amazônicos. 

As comunidades indígenas interagem com o ambiente, o território, a paisagem
375

 e o 

lugar
376

. As plantas, as florestas, as flores, os solos, os mitos, os rituais, o amadurecimento das 

frutas, o nascimento e a morte dos animais, as mudanças de tempo, a chuva, o sol, a lua, as 

estrelas, entre outros, são objetos do saber dentro das esferas do modo de viver indígena. 

Assim, os diferentes pensamentos da espécie humana com culturas e frações de mundo 

diferenciado, em sua universalidade, estão inseridos de formas singulares e impar no modo de 

viver, observar, relacionar-se e sobreviver nos territórios que habitam com os enfrentamentos 

das múltiplas formas de interações e subjetivações dentro do sistema que estão inseridos no 

ambiente originário e natural. Essas relações nem sempre são pacíficas, são marcadas por 

conflitos e lutas, sofrimento e morte, por lutas pela terra e o território, com isso 

consequentemente a manutenção da própria identidade, cultura e modos de relacionar-se com 

o espaço, ambiente e território.  

                                                           
372

 �
 “De acordo com o censo de 1872, Pelotas possuía 3.575 escravos. Entretanto, pesquisando as cartas 

de alforria e inventários post-mortem, percebi que muitos escravos possuíam um número de matrícula bem mais 
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ocorrido somente após o ano de 1873, uma vez que em 1884 o município possuía 6.526 escravos.”5 Encontro 
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 “A bibliografia sobre a Lagoa dos Patos é muito escassa. Fontes como a Delegacia da Capitania dos 

Portos do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, fazem referência às dúvidas que atualmente são levantadas 

sobre a denominação correta - se seria lagoa, lago ou laguna - principalmente em função da ligação direta com o 

mar, através da barra na Praia do Cassino, no município de Rio Grande. Os geógrafos e os geólogos consideram-

na uma laguna, pela ligação direta com o oceano e por sua água salobra (com salinização variável, dependendo 

da época do ano e das ocorrências de estiagens). Enquanto os especialistas não chegam a um acordo, permanece 

a tradicional e consagrada denominação de Lagoa dos Patos.” ROSA, Mário. Geografia de Pelotas. Pelotas: 

Editora da Universidade Federal de Pelotas, 1985, p.106.  
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 “O conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. A rigor, a 

paisagem é apensa à porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão. A paisagem é 

transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal” (SANTOS.1994, p. 89). 
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 “Tudo que existe num lugar está em relação com os outros elementos desse lugar. O que define o 

lugar é exatamente uma teia de objetos e ações com causa e efeito, que forma um contexto e atinge todas as 

variáveis já existentes, internas; e as novas, que se vão internalizar” (SANTOS, 1994, p. 97).  
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AMAZÔNIA ÁGUA, SEIVA E SANGUE 

 

A chegada dos europeus ao Continente Americano dá-se em um contexto de crise em 

todas as áreas da vida naquela área do mundo. É o momento onde a ordem feudal fragilizada 

começa a ceder espaço para o surgimento de novas bases de organização social; é iniciado o 

período também conhecido como transição do feudalismo para o capitalismo, neste sentido a 

empresa marítima será um mecanismo a permitir este trânsito; neste dá-se a busca de novas 

terras, em outros espaços do mundo. Esta busca se fez baseada no tripé, busca de novas 

matérias primas, de novos mercados consumidores e mão de obra barata. Pode-se considerar 

este como um primeiro período de globalização na medida do que relata Caio Prado Junior: 

[...] destes três séculos de atividade colonizadora que caracterizam a história 

dos países europeus a partir do século XV, atividade que integrou um novo 

continente a sua órbita; paralelamente, aliás, ao que se realizava embora em 

moldes diversos, em outros continentes: a África e a Ásia. Processo que 

acabaria por integrar o Universo todo em uma nova ordem que é o mundo 

moderno (PRADO JUNIOR, 1963, p.21). 

Por este olhar podemos afirmar o caráter exploratório ambiental iniciado ainda antes 

do período de colonização. A princípio, nada de importante ou lucrativo foi encontrado na 

nova área conquistada, deste modo o extrativismo consistiu na retirada do Pau-Brasil, madeira 

que na Europa, tinha baixo valor, e era usada na construção e no tingimento de tecidos. Além 

disso, a mão-de-obra indígena era usada para transportar a madeira do interior até o litoral. 

A palavra índio era utilizada pelos colonizadores europeus para designar pessoas de 

origem do oriente. Cristovão Colombo, o navegador, quando aportou nas Américas, segundo a 

história oficial, acreditou ter chegado às Índias e utilizou o termo índio para aqueles que 

viviam no lugar. O índio tornou-se um conceito dos colonizadores europeus. Porém, está 

palavra foi readaptada, reutilizada e ressignificada com outros modos de intepretação, pode-se 

pensar que o indígena utiliza-se deste termo para garantir e lutar pelos seus direitos na 

sociedade por onde transita fora de sua aldeia. A unicidade dos indígenas é dada e dita nas 

frases do colonizador, no entanto as semelhanças e as diferenças fazem parte de modo de vida 

e costumes e tradições. As identidades indígenas muitas vezes não são denominação própria, 

mas dos outros que designaram os nomes a estes, como por exemplo, os Kaxinawá – povo do 

morcego-, denominação dada pelos antropólogos, viajantes e outros povos e não aceita por 

esta etnia. Atualmente eles se autodenominam Huni Kuin ,que significa "Gente Verdadeira". 

A ideia de índio genérico povoa as mentes de todos não indígenas. A literatura oficial, 

ensinada nas escolas não possibilita ainda as distinções entre estes; o indígena, ainda é 
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descrito como um ser que vive desnudo e de flecha dentro das florestas. Assim, a maioria da 

sociedade brasileira, ainda possui a ideia e a imagem de que os indígenas são todos iguais, os 

colocando de forma caricata e fantasiosa e folclórica às inúmeras etnias. Como nos diz Bessa 

Freire, permite uma analise do que não se pode reproduzir:  

[...] primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é a de que eles 

constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas 

crenças, a mesma língua. Ora, essa é uma ideia equivocada, que reduz culturas tão 

diferenciadas a uma entidade supra étnica (FREIRE, 2000, p.19). 

As diferenças podem ser percebidas e não se reproduzir o pensamento e o contexto 

que os indígenas são todos iguais. Outro apontamento que Bessa Freire nos revela se coloca, 

para nós indígenas, no campo do óbvio, é a forma como os não indígenas percebem  e sentem 

o mundo dos indígenas, dada a influência eurocêntrica que determinadas condições e razões e 

a forma de compreender a si mesmo e ao outro. Assim, de forma preconceituosa e como de 

fato se percebem, entendem a cultura indígena em um nível de inferioridade em relação a sua. 

OS SHANENAWÁ 

A região do Vale do Juruá, Acre abrange uma área de 29.686,20 Km² e é composta por 

cinco municípios: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e 

Rodrigues Alves, onde se encontram 11 aldeias indígenas que pertencem às etnias: Ashaninka, 

Huni Kuîn,, Shanenawa
377

, Nukini, Yawanawa, Poyanawa, que assim como os outros 

indígenas, que  por sua cultura, estes são ligados pelo mesmo traço linguístico Pano, e na 

região da bacia do Juruá existem vinte e duas escolas nas terras indígenas
378

. Estes povos e 

todos os outros consideram-se parentes.  Consideramos parentes aqui, pela definição de 

Baniwa: 

O termo parente não significa que todos os índios sejam iguais e nem 

semelhantes. Significa apenas que compartilham de alguns interesses 

comuns, como os direitos coletivos, a história de colonização e a luta pela 

autonomia sociocultural de seus povos diante da sociedade global. Cada 

povo indígena constitui-se como uma sociedade única, na medida em que se 

organiza a partir de uma cosmologia particular própria que baseia e 

fundamenta toda a vida social, cultural, econômica e religiosa do grupo. 

Deste modo, a principal marca do mundo indígena é a diversidade de povos, 

culturas, civilizações, religiões, economias, enfim, uma multiplicidade de 
formas de vida coletiva e individual (BANIWA, 2006, p.31). 

Quando das primeiras décadas da ocupação dos seringais acreanos, no século XIX, os 
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 �
 “Após alguns deslocamentos os Shanenawá passaram a viver em uma porção de terra que mais tarde 

foi homologada com o nome Katukina/Kaxinawa. Isso se deveu a um engano, pois eles foram confundidos com 

índios Katukina e chamados como tal. Com receio de perder o direito sobre suas terras, tendo em vista todo o 

histórico de violência e injustiça que sofreram, os Shanenawa resolveram não desfazer o mal entendido. Estudos 

linguísticos realizados na década de 1990 comprovam esta situação, visto que a língua Shanenawa é da família 

Pano e não Katukina.” Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/shanenawa>. Acessado em: 15 dez 

2014. 
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 �

 Dados oficiais da Secretária de Esporte e Educação- SEE- Acre. Disponível em: 

<www.see.ac.gov.br>. Acessado em: 17 out 2014. 
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Shanenawá foram identificados pelos brancos como se fossem da etnia Katukina. A confusão 

das etnias por parte dos não indígenas deu-se pelo desconhecimento da presença Shanenawá 

naquela região. Os próprios Shanenawá atribuem esse nome pela bravura e força. 

Autodenominaram-se Shanenawá, como aconteceu também com os Kaxinawa que se 

autodenominam Huni Kuîn  e os Pupykary que foi atribuído o nome de Apurinã. Shanenawá, 

do tronco linguístico Pano, cujo significado na língua portuguesa é: Shane, ‘pássaro azul’ e 

Nawá, ‘povo’.  

A T.I
379

 Katukina/Kaxinawá onde vivem os Shanenawá. A aldeia Morada Nova foi 

fundada nos anos sessenta, do século passado, sendo a primeira terra indígena ocupada 

pacificamente pelo cacique Tekahayne Shanenawá -Inácio Brandão e os seus parentes após 

longos anos de sofrimento e escravidão e foi uma terra bastante explorada pelos não índios e 

pelo capital como descreve Piccoli (1993, p.83): 

A terra indígena Katuquina/Kaxinawá, em tamanho, é uma das menores 

áreas indígenas do estado. Apresenta uma cobertura florística bastante 

alterada, com pastos e capoeiras, situação deixada dessa forma após o uso 

intensivo dos recursos naturais pelos antigos “proprietários” (seringalistas, 

colonos, fazendeiros). Possui características topográficas peculiares à região 

com terras baixas nas margens do rio e igarapés, sujeitas a inundações 

periódicas, com muitos charcos no período das chuvas, e terras altas, 

distantes das margens do rio principal, o Envira, caracterizando áreas pouco 

exploradas e habitadas por algumas famílias.[...] A maioria dos igarapés que 

delimitam ou drenam a área são pobres em recursos de pesca( PICCOLI, 
1993,p,83). 

Dos dezesseis Shanenawá que chegaram naquela época, hoje existem mais de 

setecentos e trinta Shanenawá, que compõem as aldeias: Morada Nova, Cardoso, Nova Vida, 

40, Paredão, Vitória, Shanenawá. 

A ESCOLA TEKAHAYNE SHANENAWÁ 

A escola Santa Rita era uma escola dos não indígena que existia quando os Shanenawá 

chegaram a T.I. Katukina/Kaxinawa, antes da demarcação das terras pelo governo federal. O 

modelo de escola ainda trazia o ranço do colonialismo, que no pensamento indígena não 

possibilitava qualquer significância e reafirmava entre outras coisas o assujeitamento das 

populações s indígenas ao sistema do colonizador: 

Até a década de 1960 imperava no Brasil o modelo da escola colonial 

impositiva, autoritária, etnocêntrica e assimilacionista. Mas a partir de 1970 

a proposta de educação escolar indígena intercultural, bilíngue e diferenciada 

surgiu como contraponto desenvolvido como alternativa aos modelos 

colonialista e integracionista e como estratégia de luta pela recuperação das 

autonomias internas parcialmente perdidas durante o processo da dominação 

colonial e conquista de direitos coletivos, forçando mudanças nas estruturas 
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 Usarei o T.I. para designar Terra Indígena. 
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jurídicas administrativas do Estado (LUCIANO, 2011, p.75). 

Os “corpos dóceis” para Foucault funcionam e existem em todas as esferas sociais. O 

corpo que está em uma eterna vigilância social em todos os sistemas inseridos na sociedade. 

Segundo ele, se observamos tanto a escola como o presídio, em sua essência, possuem 

mecanismos de disciplina e controle, nos tornando sujeitos nestes espaços que somos 

engrenagens. Isso pode ser observado em sua obra em Vigiar e Punir, na qual fala do corpo: 

O corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso. Está sujeição não é obtida só pelo instrumentos da violência ou da 

ideologia; pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir 

sobre elementos materiais , sem no entanto ser violenta; pode ser calculada, 

organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil não fazer uso de armas nem 

do terror, e no entanto continuar a ser de ordem física.(FOUCAULT, 1999, 

p.29). 

Em um relato emocionado, o professor indígena Purumã Shanenawá
380

 descreve a sua 

iniciação na escola nos 1980, que mantém a busca da sujeição do corpo, seguindo ainda a 

prática colonial dos jesuítas, que corrobora a descrição de Foucault sobre o processo de 

docilização do corpo. 

Na evolução da escola ela está no terceiro nome. Quando as terras não eram 

demarcadas chamava-se Santa Rita, depois era Morada Nova I, foi quando 

os brancos, que diziam serem donos das terras incendiaram a escola. Ela era 

na beira do Rio Envira. E foi construída dentro da aldeia nos anos 80 pelo 

governo estadual com o nome indígena de Tekahayne Shanenawá(Inácio 

Brandão).Passando a ser escola bilíngue com contratação de professores 

indígenas. Frequentei a escola quando era com professores brancos e com a 

palmatoria e o milho sempre a minha espera. Era proibido de falar a minha 

língua materna por eles, e muitas vezes, era chamado de sujo, caboclo, piche. 

Os índios não podiam falar sua língua. E os professores brancos não se 

adaptavam ao lugar.
381 

Hoje a escola Tekahayne Shanenawá é uma escola aberta para todos os indígenas e não 

indígenas. Funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, ensino de jovens e adultos 

(EJA), composto por educadores indígenas com formação em diversas áreas das ciências 

humanas e exatas que moram na aldeia. São dezesseis educadores, um gestor escolar, três 

coordenadoras pedagógicas, e seis pessoas que cuidam do funcionamento da escola, na 

limpeza, merenda e cuidado com as crianças na hora do intervalo. Eles atendem crianças de 4 

anos até adultos e anciões, teve cento e setenta e oito (178) alunos matriculados no ano de 

2015. 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação- LDB – Lei 9.394/96 ou Lei Darcy Ribeiro é 

um importante marco positivado na legislação brasileira no que se refere à educação. É 
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 Nome que na língua portuguesa quer dizer: aquele que não molha ou fura.  
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 Escrita pelo professor Purumá -Eldo Carlos Gomes Barbosa, 11 Outubro de 2014. Entrevistadora: 

Maria de Fátima Nascimento Urruth. Feijó Acre.  
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composta por noventa e dois artigos que abordam sobre os mais diversos assuntos da 

educação no Brasil, desde ao ensino infantil e educação escolar indígena, educação 

quilombola até o ensino superior. 

Deste modo tem-se a necessidade de desenvolvimento de programas específicos e 

currículos dos processos próprios de aprendizagem dos indígenas. Assim, o Ministério da 

Educação- MEC publicou três anos após da referida lei o Referencial Curricular Nacional 

para a Escola Indígena (RCNEI), objetivando a implementação de programas educacionais 

para as diversas comunidades indígenas. 

Os professores indígenas acolheram a diretriz colocada, entretanto na prática 

adaptaram a realidade das diferentes comunidades, que segundo Baniwa: 

A ideia mais aceita entre os professores indígenas referida à educação 

escolar indígena diferenciada é aquela educação trabalhada a partir da escola 

tendo como fundamento e referência os pressupostos metodológicos e os 

princípios geradores de transmissão, produção e reprodução de 

conhecimentos dos distintos universos socioculturais específicos de cada 

povo indígena. Ou seja, uma educação que garanta o fortalecimento e a 

continuidade dos sistemas de saber próprios de cada comunidade indígena e 

a necessária e desejável complementaridade de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, de acordo com a vontade e a decisão de cada povo ou 

comunidade (BANIWA, 2006, p.65). 

Atualmente no Estado do Acre, a Secretaria de Educação e Esporte- SEE possibilitou a 

aplicabilidade desta lei. O ensino diferenciado aos povos indígenas e ao programa de escola 

bilíngue com currículo diferenciado, professores/as indígenas e formação destes para atuação 

nas escolas indígenas, com produção de material didáticos na língua materna e valorização e 

revitalização de sua cultura étnica. 

“No estado do Acre a Educação Escolar Indígena está em funcionamento 

desde 2000, com uma proposta de diálogo de saberes, com uma equipe e 

uma coordenação de educação indígenas com especificidades voltadas as 
questões e demandas indígenas”

382
. 

A produção do Projeto Político Pedagógico pelos educadores indígenas tornou-se um 

importante passo para se construir, não somente o que a lei apresenta com as suas letras na 

língua portuguesa, mas uma realidade sensível por parte dos seres que atuam na realidade 

escolar nos municípios do interior do Acre. Incluindo a escola em formato de oca de cor verde 

na qual realizei a pesquisa que ora apresento com as possibilidades de trabalhar Educação 

Ambiental com os educadores e educandos e comunidade indígena. 

A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA E EDUCAÇÃO INDÍGENA 

As possibilidades de trocas entre as culturas entre os indígenas e não indígenas dentro 
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do espaço escolar indígena e comunidade possibilita potência de que sejam compartilhados os 

diferentes conhecimentos, com atravessamentos da Educação Ambiental- EA na forma como 

é percebida pelos indígenas entre todos os eixos curriculares proposto pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN).  

Entendemos como Educação Ambiental o modo de relacionar com a natureza e 

ambiente e nós mesmo em coletividade. Essas relações são apreendidas no cotidiano de 

nossas vidas e formas de nos relacionarmos com o lugar e território e natureza. Por 

entendermos que fazemos parte do todo que envolve desde o modo de viver até os nossos 

rituais quando acessamos os nossos Deuses. A partir deste entendimento, percebe-se que nós 

indígenas não nos separamos da natureza. Não temos como os não indígenas a pretensão de 

gerir e usar a natureza de formas mercantilista. Não defendemos a natureza de forma 

conservadora e impeditiva do avanço do dito progresso, a nossa defesa e resistência tem como 

base o fato de vermos e nos relacionarmos de outro modo como a natureza e o pertencimento. 

A Educação Ambiental para os indígenas está presente no modo de vida. A resistência 

e sobrevivência a todos os povos indígenas aos processos de extermínios, catequização e 

tentativa de civilização somente foram possíveis a partir do entendimento e trocas com a 

natureza. É sanguínea, pois a terra que vemos como mãe, corre por nossas veias e artérias. O 

nosso sangue é a terra. Em outras palavras no dizer de Brandão: 

Ora, algumas pessoas pensam que todo o conhecimento valido e útil sobre os 

sistemas vivos e sobre as interações entre eles e o ambiente, provem da 

ecologia e de outras ciências afins. No entanto, anos, séculos, milênios antes 

do surgimento da “ecologia cientifica”, muitos outros povos, criadores de 

outras diferentes culturas, já geraram e aperfeiçoaram outras formas de 

pesquisas e de compreensão da vida, do sistema vivos (inclusive nós, seres 

humanos) e de suas relações com o ambiente, como a natureza( BRANDÃO, 

2005, pág.89). 

A Educação Ambiental advinda do outro cosmo é um exercício de cidadania na 

sociedade com as práticas de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado cabendo isto a 

todos de forma coletiva. As formas de cuidar de sí mesmo e do lugar incidente nos indígenas 

assemelha-se com a Educação Ambiental legislada e positivada nos pontos do equilíbrio. No 

entanto, se faz necessário algumas observações. Nós indígenas tem a percepção do todo, não 

fragmentando os diferentes espaços para o cuidado de si mesmo. Porque quando se cuidar de 

si mesmo, cuida-se de todas as formas de vida. Uma oca comum de todos. A oca que chamarei 

de planeta terra, onde vivem e habitam e se reproduzem todos os seres vivos. 

Eis o que poderia ser uma nova concepção do viver com partilhar 

experiências, saberes e sensibilidades em situações e contexto regidos cada 

vez mais partilha, pela cooperação, pela solidariedade, pela gratuidade. Por 

tudo aquilo que sonha construir os caminhos em direção do mundo “mundo 
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da vida”. O justo oposto de uma educação regida pelo individualismo, pela 

competição, pelo exercício do poder e pelo interesse utilitário de transformar 

pessoa em mercadoria e a própria vida em mercado (BRANDÃO, 2005, 
p.91). 

Desta forma, a adaptação às diretrizes curriculares deu-se a partir da vivência dos 

indígenas, que trouxeram para a escola possibilidades de trabalhar sua visão de mundo, 

portanto de EA perpassando todas as disciplinas e eixos curriculares.  

APONTAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROFUNDA 

Vivi entre os Shanenawá em três épocas (maio e outubro de 2014 e junho de 2015), 

isso me permitiu aproximação do cotidiano da aldeia. Foi possível experimentar e observar 

suas vidas dentro do espaço escolar e fora deste, algo difícil de separar e as relações giram em 

torno da escola, como um grande núcleo em constante movimento, pulsante. Um coração. 

O Projeto Pedagógico Shanenawá podemos dizer que basicamente ele visa fazer com 

que os educandos possam identificar e pesquisar e valorizar as narrativas orais das tradições 

de seu povo, as dietas alimentares necessárias à compreensão de vida (samakey); domínio das 

músicas e danças e das metodologias de pesquisa e de pesquisas em fontes orais e escritas; 

saber confeccionar e valorizar o tsuri
383

, shapanati
384

; compreender e valorizar as 

manifestações culturais; estimular a integração e participação dos educandos em atividades 

coletivas da comunidade e a pesquisa para identificar os usos sociais e valor simbólico do 

Kenehu
385

 e a reflexão sobre gestão do território. Além de promover ações de (re)vitalização 

das práticas tradicionais relacionadas a produção de legumes e organização comunitária, 

planejamento de atividades em grupo como elemento integrador das diversas áreas de 

conhecimento, ser sujeito ativo nas ações de valorização da língua e da cultura e refletir e 

posicionar-se criticamente sobre questões ambientais que afetam diretamente e indiretamente 

a T.I Katukina/Kaxinawa. 

A prática na sala de aula leva o educando a manter relações com a sua própria cultura 

com os elementos que fazem parte do seu cotidiano e compartilhar seus conhecimentos. A 

aprendizagem esta sempre ligada ao modo de viver Shanenawá e de como estes 

conhecimentos podem fazer para se completar com o outro conhecimento não indígena. As 

crianças aprendem no mesmo momento a ler e escrever a língua portuguesa e a língua 

Shanenawá. Uma coisa não contrapõe a outra, mas se completam para produzir 

aprendizagem, isso pode ser comprovado pelo que há registrado no Plano de Curso - Projeto 

Político Pedagógico da escola onde fica explicitado como um dos objetivos estabelecer “as 

                                                           
383

 �
 Ornamentos Cultura Shanenawá 

384
 �

 Ornamentos da cultura Shanenawá 

385
 �

 Grafismo da Cultura Shanenawá. 
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diferenças nas formas de calcular e medir entre os conhecimentos do povo Shanenawá e os 

conhecimentos ocidentais”. 

O currículo não é fechado, ele complementa as diretrizes ditadas pelo Ministério da 

Educação ao agregar o pensamento Shanenawá, e desta maneira é possível que se alcance não 

apenas os objetivos formais, mas também, formas de percepção de si mesmo, do ambiente, do 

território e do espaço em que habitam. Desta forma podemos localizar esta prática curricular 

dentro de uma lógica teórica, sendo que aqui a teoria segue a definição de Tomaz Tadeu da 

Silva
386

, que diz este poder ser definido “pelos conceitos que utiliza para conceber a 

‘realidade’, que combina aspectos críticos, como a conscientização e emancipação e relações 

sociais de produção, entre, outros, e pós-críticos, como identidade e alteridade cultura entre 

outros”. A prática se faz presente no dia a dia, a partir da identidade, da subjetividade e vem 

em auxilio à construção que fazemos de nós mesmos; temos presente que o conhecimento que 

está sendo passado se produz a partir do envolvimento de cada um da comunidade, que se 

envolve neste processo com aquilo que agora já faz parte do seu ser, um ser que se modificará 

com fortalecimento do social.  

O cerne da questão da educação ambiental profunda está relacionada aos povos 

indígenas que em seu modo de viver, possibilita outro olhar sobre as questões ambientais na 

terra. Portanto vemos o que estamos chamando de educação toda informação que uma 

comunidade ou povo tem e que sendo do domínio de todos serão passados de geração para 

geração; e são necessários ao bem viver. As nossas práticas e a própria escola, que aqui não é 

considerada apenas como edificação construída ou as carteiras dos educandos, permitem uma 

cosmo visão do todo, alternando ora em nossas vidas em comunidade e ora na nossa própria 

existência na terra. Quando em nossas práticas dentro do espaço escolar, o educando adentra a 

sala de aula, trazendo as experiências oriundas da vida em comunidade e os ensinamentos 

apreendidos a partir dos anciões, assim, não se trata apenas no apreender, mas na produção 

das constantes trocas de saberes entre o educador e o educando, que segundo Freire: 

E a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela 

capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes da 

experiência escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. Um 

exercício crítico sempre exigido pela leitura e necessariamente pela escuta é 

o de como nos darmos facilmente à passagem da experiência sensorial que 

caracteriza a cotidianidade à generalização que se opera na linguagem 

escolar e desta ao concreto tangível. Uma das formas de realizarmos este 

exercício consiste na prática que me venho referindo como "leitura da leitura 

anterior do mundo", entendendo-se aqui como "leitura do mundo" a "leitura" 

que precede a leitura da palavra e que perseguindo igualmente a 
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compreensão do objeto se faz no domínio da cotidianidade (FREIRE, 1993, 

p.32). 
As vivências diárias em comunidade são trazidas, e nós indígenas as ancestralidades a 

cuidar de si. O ponto de entrada, na dita educação ambiental oriundo do outro cosmo, não é o 

que está se ensinando de novo; todas as práticas de ensino e aprendizagem surgem desta 

educação ambiental, embora não se tenha isso claramente, como uma disciplina escolar. 

Entretanto podemos dizer que pelos ensinamentos de matemática e de geometria são passados 

no fazer canoas, remos, casas, roças, a cuidar da saúde com benzeduras, curar doenças e 

conhecer plantas medicinais. Neste caso, elas deixam de ser uma disciplina transversal e 

tornam-se ponto de partida para aprender outros conhecimentos, como por exemplo, a 

geografia, que utiliza o tamanho dos peixes do rio para falar dos problemas ambientais que 

assolam a humanidade. O saber ambiental é o princípio e não a consequência de outras 

aprendizagens ou postura social, e neste sentido, possíveis caminhos do que vem a ser uma 

Educação Ambiental Profunda. 

A importância que o indígena dá a mãe Terra são caminhos que se contrapõe a 

globalização existente, outra forma de olhar o mundo, a partir do lugar que se está. E são 

caminhos que nós podemos demostrar e trazer ao outro cosmo para fazer uma Educação 

Ambiental Profunda. 

Nestas condições podemos voltar ao que diz Santos: 

O problema crucial é: como passar de uma situação crítica a uma visão 

crítica – e, em seguida, alcançar uma tomada de consciência. Para isso, é 

fundamental viver a própria existência como algo de unitário e verdadeiro, 

mas também como um paradoxo: obedecer para subsistir e resistir para poder 

pensar o futuro. Então a existência é produtora de sua própria pedagogia 
(SANTOS, 2000.p.57). 

E realizamos este retorno para alguns e volta para casa para outros, e podemos melhor 

caracterizar o processo educativo ambiental feito não apenas na escola, mas, também pela 

própria comunidade dos que vivem na aldeia Shanenawá como que pode vir a ser o que 

estamos aqui colocando como uma possibilidade de uma Educação Ambiental Profunda. 
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EM BUSCA DO LUGAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A 

TEORIZAÇÃO DA PRÁTICA E A PRATICABILIDADE DA 

TEORIA 

 

CARTA DO EDEA – 2016 

Karine Sanchez
387

 e Rodrigo Eder Zambam
388 

 

Os sinais há muito tem nos dito 

O que há de vir já estava escrito 

Se posso fazer do mundo um paraíso 

Então por que ficar no fundo do abismo? 

(...) 

Às vezes ouvir o silêncio 

pode ser fundamental 

o avesso do fim, recomeço 

viver é ser natural. 

(...) 

Marco Gottinari 

Neste ano, como nos outros, o EDEA mantém-se como um evento-movimento. 

Um evento-movimento que se constrói enquanto acontece, apesar dos muitos, 

necessários e exaustivos planejamentos antecedentes. Um evento que considera o que 

foi dito antes e, mesmo buscando ultrapassar cada vez mais fronteiras, não fecha os 

olhos para os antigos anseios, dilemas anteriormente trabalhados e não concluídos, que 

permanecem ecoando em nosso pensamento quando a questão é a busca de respostas e 

diálogos sobre Educação Ambiental. Quando retoma preocupações anteriores, quando 

reflete sua nova temática em problemáticas que não são facilmente vencidas, ou talvez 

nunca sejam, o EDEA toma um rumo de ética e comprometimento, que não descarta as 

preocupações. Estas continuam latejando na realidade ambiental, entendendo aqui a 

sociedade interna ao ambiente. Também toma um rumo de cumprimento estético, já que 

se propõe na continuidade, no movimento coletivo que se atualiza, mas que compreende  

e não renega suas próprias raízes. 

O VIII EDEA se dá em um momento histórico onde nosso país sente que, 

direitos conquistados com luta, com suor e com sangue de muitas pessoas já foram 
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perdidos ou estão sendo ameaçados por diversas Propostas de Emenda à Constituição 

(PEC). Direitos que, nos últimos anos, ajudaram a dar mais esperanças às classes 

trabalhadoras que durante muitas décadas foram esquecidas. O EDEA se posiciona 

contrário às ideias do governo ilegítimo que ameaça os direitos das pessoas mais pobres 

de nossa população. Essa indignação acerca da atual situação política e social foi 

demonstrada na abertura. Uma significante apresentação-manifesto dos discentes do 

Programa honrou o Evento, o Programa, a Universidade e os brasileiros, de um modo 

geral, ao se posicionarem contra as diversas agressões do atual governo à sociedade, 

com seu atentado à justiça e à democracia. Ao som da leitura sobre o que todos nós 

SOMOS contra, os colegas formaram uma linha, com seus corpos, fazendo formar uma 

frase a partir das letras de suas camisetas, que representa o desejo que tem estado nas 

nossas gargantas, corações e mentes. Deixando claro, assim, a posição, não 

delimitadamente política, mas também social e fraterna, de nosso grupo, que, pensamos 

ser também o anseio da maioria massiva dos brasileiros. 

A conferência de abertura intitulada “A Relação entre Ciências da Sociedade e 

Ciências da Natureza no Enfrentamento da Questão Ambiental”, proferida pelo Prof. 

Alceu Ferraro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, demonstrou a 

diversidade de epistemologias que circundam a Educação Ambiental. O professor 

apresentou conceitos de uma diversidade de autores, bem como dissertou sobre método 

e teoria. Ainda procurou aprofundar o significado de dialética, perpassando por diversas 

epistemes que trataram este método. Apresentou, com clareza, a conhecida antítese entre 

proletariado e propriedade privada, ratificando o perigoso e injusto paradoxo em que 

nosso mundo está inserido.  

Sobre a dialética como contradição, ele propôs uma pergunta: que entendimento 

pode-se ter acerca do lugar da dialética no pretendido encontro entre ciências da 

sociedade e ciências da natureza. Trata também a necessidade de desfazer o dualismo 

entre sociedade-natureza. O dualismo cria a distância, impossibilitando a comunicação. 

O palestrante lembrou que Marx fala da realidade, do mundo, o que não é natureza nem 

sociedade, mas o entrelaçamento das duas coisas. Segundo o professor, para superar a 

incomunicabilidade é importante que se parta do problema concreto, e não das distintas 

áreas / disciplinas . “Fatiar” o problema não resolve. Deve-se alargar os horizontes, os 

ângulos pelos quais cada um analisa os problemas. O palestrante colocou ainda as 

contribuições de Marx acerca da Educação Ambiental apontando o caráter contraditório 

da maquinaria que escraviza o homem, e a industrialização exaurindo homem e terra. 
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Reconhece que o problema da especialização é que favorece a pesquisa, mas que deixou 

problemas sérios. Campos estanques sem comunicação. Há uma necessidade imensa de 

diálogos entre as ciências.  

A Mesa Redonda das 17 horas se deu em formato de Roda de Conversa, e foi 

conduzida pelo Prof. Carlos Machado. Participaram da conversa o colega Darci, 

representando a comunidade indígena. Roberta Coimbra representando o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Loredi, Representando a pesca artesanal. Tatiana 

Nogueira, representante do Movimento Nacional da Luta pela Moradia Urbana. 

Roberta Coimbra – assentada em Piratini, hoje organiza o setor de gênero.  

Apresentou alguns dados do INCRA acerca das terras sendo elas áreas privadas, 

públicas e urbanas. Lembrou da problemática dos grandes empreendimentos 

alimentadas pelos bancos. Estes negam financiamentos ao pequeno agricultor para a 

própria produção de alimento e aprovam enormes empréstimos para grandes produtores 

determinando empreendimentos colossais que colaboram no engrandecimento do capital 

e no enriquecimento daqueles que o financiam. Mais uma vez o obstáculo é o 

agronegócio e suas derivadas formas de exploração. Colocou que, vontade política é o 

grande fomentador e possibilidade de mudança ou de manutenção deste modelo. Disse 

que, há pouco chegou onde está, o que se deu através da Reforma Agrária. É importante 

a formação da cultura deste local, apreendida e vivenciada pelas crianças de hoje, ao 

contrário da sua infância, na periferia. A retirada de pessoas dos locais para o 

agronegócio implica dizer que elas serão realocadas em periferias urbanas onde suas 

chances de qualidade de vida são mínimas. É uma conquista para as crianças dos 

assentamentos que possam ser criadas na forma de comunidade rural, e não empurradas 

para a periferia. O fim deste processo que procura respeitar essas pessoas e a 

privatização das zonas privilegiando os grandes empreendedores representa um potente 

perigo de subsistência para muitos brasileiros. Enfatizou que, a grande busca/luta é pelo 

território. Sem isso, todas as outras demandas não serão suficientes. Não há como 

conversar sobre elas. Primeiramente é necessário a terra. O grande desafio é a 

reconstrução e a união para que não se perca o que se construiu até agora. Lamenta que 

a perda de direitos está acontecendo muito rápido, ao contrário da longa demora pela 

conquista. 

O indígena Darci falou sobre as lavouras do “homem branco”, vizinhas à sua 

comunidade e dos desafios dessa situação. Darci entende que, de alguma forma, os 

últimos governos contemplaram a causa indígena. Comemora a abertura de cotas para 
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negros e indígenas em Institutos Federais. Citou outro indígena que explicou a 

imigração do homem branco como um tempo em que a vida do indígena representava 

uma árvore. A vinda do homem branco, lhe cortou folhas, galhos e caule, mas não as 

raízes. Darci aponta como saída para os indígenas a Educação. Ele é grato à abertura da 

Pós-Graduação aos indígenas na FURG. Coloca que também é objetivo do indígena 

voltar ao seu modo de vida, sendo respeitado nesta condição. 

O pescador Loradi levantou a questão das áreas protegidas (públicas), onde só o 

pescador artesanal não pode pescar. Ele reconhece que o “tal” desenvolvimento traz um 

enorme problema que é a perda de espaço por parte desses trabalhadores. Destacou ser 

omitido da população que, as grande indústrias externas são as causadoras da extinção 

dos peixes, não o pescador artesanal. A matéria-prima da pesca “fora” (oceanos) é a 

mesma necessária aqui. Mesmo a lagoa sendo um berçário, o sustento das pessoas que 

dela dependem é fundamental. A proibição sobre o pescador artesanal é uma 

problemática sobre a qual a Academia, em sua opinião, pode colaborar com a 

comunidade.  Alega que os últimos 14 anos de governo foram bons para a pesca 

artesanal, mas que é preciso pensar mais sobre essa água pública, onde, aquele que 

precisa dela para o sustento está, impedido de usufruir. Nos últimos três anos, sem safra 

de camarão, a situação está ainda mais difícil. Ele lembra que a organização de grupos, 

sindicatos, cooperativas para dialogar e se defender representa um obstáculo para as 

grandes corporações. Para estas é bom que as organizações sejam combatidas. O 

capitalismo destrói as comunidades tradicionais quando educa para o “dinheiro” e 

ensina que, o valor de uma pessoa é medido por suas posses. Assim Loredi salientou ser 

fundamental a organização social, o estudo dos filhos, uma moradia digna. Se preocupa 

muito com a atual situação que nosso país está passando percebendo que, muitos 

direitos conquistados nos últimos anos estão sendo perdidos. 

Tatiana, do assentamento urbano, colocou sobre as injustiças sociais no que se 

refere às moradias na costa dos rios Guaíba e Jacuí, que está repleta de mansões de 

pessoas muito privilegiadas. Contou que quiseram fazer uma “limpeza visual”, retirando 

1000 famílias que ali estavam há 60 anos. Moradores esses que praticavam pesca 

artesanal, e que não poluíam. E não remanejaram nenhuma das mansões, dos barcos e 

lanchas, que utilizam óleo e são poluentes. Ela indagou o limite da educação ambiental 

para os licenciamentos ambientais e contrapartidas. A dificuldade no licenciamento e a 

arbitrariedade sobre quem pode e não pode ocupar tem retirado o acesso de quem está 

contribuindo com a construção da cidadania. Ressaltou que a proximidade com a 
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universidade é positiva. Para ela, os estudantes contribuem muito com ideias e 

competências para a realização de práticas que são importantes para a comunidade. Ela 

levantou a polêmica do ambiental/social quando realocam famílias que tem seu próprio 

modo de vida interrompido, substituído para salvar um rio que supostamente está sendo 

poluído pela comunidade. É preciso oferecer não só as casas, mas as ferramentas. É 

preciso problematizar, pois o capital sempre fala mais alto. Muitas vezes as ocupações 

são feitas em áreas reservadas por causa do desespero, e pela falta de organização.  A 

educação ambiental deve existir também para quem mora na cidade, e não só para quem 

está no campo, ou nas ditas áreas proibidas. Percebe que os partidos não representam os 

movimentos sociais e eles precisam lutar com bandeiras próprias. 

Cleberson, outro participante, representou um grupo de agroecologia, de São 

José do Norte, trazendo à tona o perigo de um projeto, que está sendo estudado, para 

exploração de um minério na cidade. Colocou com grande preocupação a força política 

e econômica que estão presente com o objetivo de fazer o investimento sem respeitar as 

questões ambientais e sociais da região. 

Este momento do evento foi de estrema importância para a compatibilidade com 

a temática deste evento. Premissa tão problematizada por outros EDEAs, a 

praticabilidade da teoria e teorização da prática, é desvelada nesse momento, onde 

representantes dos diversos movimentos sociais, dos quais dependem sua própria 

sobrevivência, ganham visibilidade neste espaço acadêmico que se abre aos olhares e 

vozes da vida lá fora, da vida para além das páginas de nossos artigos, para uma vida 

que, mesmo que estudada por teóricos respeitados, é complexa e não pode ser 

determinada e desnuda simplesmente pelos estudos científicos distanciados. Nos parece 

que a ética prática emerge aqui, no EDEA, quando respeita e ouve os anseios e perigos, 

teóricos e práticos da situação que se vive hoje no país. Relatada tanto pelos eternos 

estudantes esclarecidos na erudição, quanto por pessoas que, sem este acesso, tem 

outros acessos, e nos trazem também muitas questões para refletir. Lembrando Paulo 

Freire, “não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”. Os diferentes saberes 

nos provocam, nos desacomodam e nos faz pensar.  

As oficinas da manhã chuvosa de terça-feira ocorreram privilegiando o sentido 

do coletivo, aclamado e solicitado por nossas práticas e reflexões. Também elas 

utilizaram a dupla, teoria e práxis, mas sem dualismos, superando a dicotomia e 

reforçando a necessidade e, ainda mais, a possibilidade desta unificação.  
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Os grupos de trabalho mostraram uma diversidade de possibilidades de pesquisa 

e problematizações da Educação Ambiental. Fizeram com que os problemas presentes 

na pesquisa com Educação Ambiental pudessem ser expostos, problematizados, 

questionados, vivenciados e dialogados. A riqueza desse momento se dá justamente pela 

possibilidade de podermos ouvir e dialogar. Estarmos dispostos e abertos a 

presenciarmos novas pesquisas e possibilidades de pensarmos a Educação Ambiental. 

Na diversidade de conhecimentos, ampliarmos os horizontes de sentido e sairmos mais 

fortalecidos na busca por uma educação mais crítica e transformadora. 

A palestra de José Silva Quintas intitulada “PNEA: Gestão Ambiental Pública e 

cidadania: uma articulação necessária”. Os problemas devem ser analisados dentro de 

um tempo histórico. A EA deve ser pensada articulada com as demais políticas públicas. 

O desafio é garantir os direitos e a cidadania para todas as pessoas. O Estado tem o 

dever de proporcionar as condições para essa articulação. A Educação Ambiental age na 

formação das pessoas. Estas devem estar capacitadas para agir e transforma. 

Desenvolver as capacidades essenciais à ação coletiva, organizada e qualificada. É um 

instrumento que tem poder e se tornam pessoas “perigosas”. Destacou o momento de 

crise que estamos vivendo. Chama das duas crises: a do capitalismo e a ambiental. Esta 

última se arrasta historicamente. Temos o enfraquecimento do Estado e este é o grande 

objetivo do capitalismo. Colocou a dificuldade de entender o momento atual a partir das 

crises existentes a nível global. 

Estamos vivendo uma exaltação ao capitalismo: as mudanças na legislação 

ambiental, os licenciamentos, o ambiente amigável aos investidores, as mudanças na 

educação que estão sendo propostas geram uma preocupação central na Educação 

Ambiental. O individualismo se coloca como centro da proposta atual e atinge 

diretamente as propostas da educação. Temos que lutar pela formação continuada dos 

professores. 

A Professora Lucia Anello colocou que pensa a Educação Ambiental a partir dos 

problemas e conflitos. Compreender o processo educativo a partir das problemáticas 

ambientais. O trabalho é uma categoria central: o homem transforma a natureza para 

poder sobreviver. O homem é um ser coletivo. A partir disso percebemos a relação 

ecológica: nós nos relacionamos. Percebemos a degradação da natureza. Assim temos 

condições mínimas de compreender a análise de conjuntura. O professor não pode 

analisar essa estrutura a partir do senso comum.  
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A gestão ambiental como espaço pedagógico. Inaugura o processo de Educação 

Ambiental não formal. A participação e a cidadania. A discussão dos direitos 

fundamentais. Debater sobre a sustentabilidade. O sujeito prioritário é sempre aquele 

que não tem condições políticas para participar. Eles não têm acesso e por isso são 

afetados.  Não podemos fazer por ele mas podemos fazer com ele. Aqui se dá o processo 

de formação, ou seja, de formação da autonomia. O educador tem que ter condições de 

identificar os sujeitos. Tem que ter clareza e responsabilidade para entender e intervir no 

conflito. Aqui está a relação da teoria com a prática e a necessidade do planejamento. 

A palestra de encerramento foi ministrada pelo professor Philippe Pomier 

Layrargues. Este deixa o seguinte questionamento: Qual a Educação Ambiental para o 

anti-ecologismo? 

Podemos perceber que o EDEA, mais uma vez, honra seu nome, ao proporcionar 

Encontro e Diálogos, e ao estar permanentemente aberto às epistemes e considerações 

do que vem a constituir a Educação Ambiental. Neste ano, com a temática propositiva 

de relacionar teoria e prática nos aproximamos ainda mais daquilo que pretendemos em 

muitos de nossos estudos e intenções: a busca de meios para fazer ou ver uma diferença 

por onde passamos, uma diferença no mundo. Não neste sentido ingênuo que se diz 

“planetário”, abarcando um todo que nos parece inatingível, fotografando o cosmos, 

pretendendo salvar o verde. Não! Esse deve estar vivo nas nossas esperanças. Mas não 

delimitar nossos anseios, o que nos paralisaria. O mundo, o qual podemos observar e 

acrescentar algo, faz parte do nosso aqui e agora, em um microcosmos, não menos 

importante. São os nossos pés no chão que dignificam nossas pretensões acadêmicas, 

bem como nossos sonhos. Assim trazemos, e ressaltamos, um autor que crê nas 

pequenas intervenções, e que diz que: 

Novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si na 

relação com o outro, com o estrangeiro, com o estranho: todo um 

programa que perecerá bem distante das urgências do momento! E, no 

entanto, é exatamente na articulação: da subjetividade em estado 

nascente, dos socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto 

em que pode ser reinventado, que estará em jogo a saída das crises 

maiores de nossa época. ( GUATTARI, 1990, P.55) 

O EDEA colaborou para nos representar. E promete continuar, como de costume, 

ano a ano, sempre reconstruindo, revendo, revelando. Que o debate em torno da 

Educação Ambiental seja cada vez mais profundo para podermos contribuir para a 

construção de um mundo mais justo.  
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Agradecemos ao grupo que trabalhou na Organização deste EDEA, desde o 

início, pela confiança depositada em nós, para redigirmos esta singela despedida deste 

rico evento. 

Muito Obrigada. 

Karine Sanchez e Rodrigo Eder Zambam 
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