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Prefácio
É uma honra prefaciar esse livro, que teve sua proposição durante as aulas de
Planejamento e Elaboração de Projetos de Educação Ambiental do Curso de
Mestrado PROFCIAMB/IG/UFPA. O interessante é lembrar que sempre contamos
com a elaboração de artigos sobre um tema trabalhado durante o desenvolvimento
de uma disciplina, isto significa uma riqueza de produção que depois podemos
conhecer nos periódicos e outros.
Dessa feita estamos produzindo um livro a várias mãos. Não foi fácil chegar até a
sua conclusão. Não vamos aqui registrar os percalços. Chegamos! Para mim como
professora dessa turma rica em conhecimentos, culturas, formações profissionais,
experiências muito me proporcionou experiências. O nosso objetivo foi
proporcionar a escrita das falas, comentários, diálogos mais qualificados sobre o
que cada um/uma contribuía durante as aulas. Principalmente quando juntávamos
Planejamento e Elaboração em Educação Ambiental, revendo conceitos e
significados nas diversas práticas/experiências.
Os artigos contidos neste livro refletem também o amadurecimento dos autores no
campo da educação ambiental nos mais diversos espaços das ciências ambientais.
É uma primeira experiência de sala de aula que contou com a disposição e a força
de vontade de uns junto aos outros para não desistirem. Parabéns.

Profa. Dra. Maria Ludetana Araújo

Apresentação
É com imenso prazer e felicidade que apresentamos o E-BOOK: EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTERCULTURAIS E DECOLONIAIS
NA AMAZÔNIA: ENTRE O LOCAL E O GLOBAL, fruto da síntese e discussões,
elaborada na disciplina PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ministrada pela professora doutora Maria Ludetana
Araújo, que mediou intenso debate sobre a temática com discentes dos Programas
de pós-graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais,
Programa de Pós Graduação em Biologia ambiental e Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação.
Nela refletimos sobre o enfrentamento, resistência e superação do pensamento
ocidental moderno que aparta o ser humano da natureza e propaga um modelo
hegemônico de desenvolvimento que destrói perversamente o meio ambiente.
Nesse processo imagens e processos nos permitiram partir de nossas ancoragens
e compreender a educação ambiental como um movimento teórico-prático de
mediação dialógico, coletivo, crítico, reflexivo, transformador, transdisciplinar,
intercultural e decolonial. Nesse sentido, adotamos uma perspectiva complexa ao
reunir diversos saberes e práticas num circuito de solidariedade, alteridade e
democracia.
Como desenvolver a educação ambiental? Apresentamos diversas metodologias
por meio de textos distintos dentro da temática a fim de construir caminhos factíveis
diante das dificuldades e desafios e das imensas possibilidades que nossa região
evidencia no processo de ensino aprendizagem em muitos lugares. Produziu-se
igualmente portifólios por meio de associações entre textos e imagens, mapas
geográficos, relatos, poesias.
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Educação Ambiental e práticas pedagógicas interculturais e decoloniais na Amazônia: entre o local e o global

PERGUNTAS EMERGENTES NA PRÁXIS DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Danielle Damasceno da Silva1
Marilena Loureiro da Silva2
Maria Ludetana Araújo3

Resumo
A prática educativa é, ou deve ser, terreno propício para as reflexões e perguntas,
uma vez que a indagação é capaz de motivar o movimento, a mudança e o
aprendizado. Não obstante, a educação que tem predominado por eras no ensino
tradicional está extremamente arraigada a respostas de questionamentos que o
aluno muitas vezes não fez. O campo da educação ambiental, por maior, não está
isento dessa armadilha. Diante disso, esse texto surge como um impulso ao
questionamento, de modo a fomentar perguntas que estão presentes na prática da
educação ambiental, ainda que sob o véu da invisibilidade. Talvez nessas
perguntas e nas respostas, sempre provisórias, que possamos vir a alcançar, esteja
um impulso de transformação ou, pelo menos, de fortalecimento de uma pedagogia
ambiental, consciente de si mesma, e capaz de dialogar com os desafios que o
nosso tempo nos apresenta. Ao longo do texto, numerosas questões foram
levantadas, não houve a pretensão de responder a todas elas, mas tão somente de
usá-las como setas, para apontar diversos caminhos possíveis para o
aprofundamento teórico, prático, metodológico que nos permita romper com as
amarras que nos levam a perpetuar o status quo, por vezes, até mesmo nas
práticas que denominamos de educação ambiental.
Palavras-Chave: Reflexões teóricas, complexidade, educação, meio ambiente,
saber ambiental.
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Introdução

A prática educativa é, ou deve ser, terreno propício para as reflexões e
perguntas, uma vez que a indagação é capaz de motivar o movimento, a mudança
e o aprendizado de uma forma que as respostas prontas jamais poderão igualar.
Não obstante, a educação que tem predominado por eras no ensino tradicional, e
que chamada de bancária por Freire (1987), está extremamente arraigada a
respostas de questionamentos que o alunado muitas vezes não fez.
O campo da educação ambiental, por maior que seja sua essência de
novidade e radicalidade, não está isento dessa armadilha. É mister, pois, diante da
importância dessa nova forma de educar, para a concretização de mudanças cada
vez mais necessárias, em um mundo onde a crise pode ser vista em todas as
frentes, descobrir os paradigmas que nos movem, para onde aponta o caminho que
estamos traçando e que interesses ou vieses políticos e ideológicos se
entrincheiram por trás de nossas práticas. Afinal, se preferirmos caminhar de forma
cega, pouco ou nada germinará de nossa semeadura e correremos o risco de agir
tais quais autônomos robóticos, com aparência de independência, mas atendendo
interesses muitas vezes alheios a nós mesmos e a realidade em que atuamos.
Assim, esse texto surge como um impulso ao questionamento, de modo a
fomentar as perguntas que estão presentes na prática da educação ambiental,
ainda que sob o véu, por vezes espesso, de invisibilidade. Talvez nessas perguntas
e nas respostas, sempre provisórias, que possamos vir a alcançar, esteja um
impulso de transformação ou, pelo menos, de fortalecimento de uma pedagogia
ambiental, consciente de si mesma, e capaz de dialogar com os desafios que o
nosso tempo nos apresenta.

O que é educação ambiental?

Principiando pela base, como responder a esse questionamento, ao
mesmo tempo simples e complexo? O que é educação ambiental? Podemos ainda,
buscando aproximar-nos do cerne da questão, perguntar que significados
atribuímos aos próprios conceitos de educação e ambiente? E esmiuçando ainda
8

mais os significados dessas grandiosas categoriais, seria oportuno identificar se o
nosso eu, nossa verdade profunda, encontra-se ou não em consonância com esses
significados, em outras palavras, ao pensarmos educação e ambiente, nos
enxergamos como partes desses processos dinâmicos ou ainda olhamos de fora,
do alto de nossa ilusão de imparcialidade?
“A educação ambiental tem se proposto e se legitimado como uma prática
educativa primordial para a construção de uma sociedade igualitária e de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado” (PAIXÃO; SILVA, 2019, p. 3). Mas, saber
sua importância ainda não nos ajuda a defini-la. Dessa forma, como as perguntas
devem ser pontos de partida e não a linha de chegada, vamos iniciar o diálogo
teórico em busca de nossas respostas provisórias, a partir dos conceitos de
Ambiente e educação.
O ambiente, na verdade, não é, conforme Pesci (2003, p. 142) ele “se faz,
com as infinitas transformações, movimentos, mudanças e desafios que supõe a
condição da vida”. Dessa maneira, podemos pensar que também a educação
ambiental não é, ou seja, não constitui um único elemento estático que podemos
nos propor a definir, mas se faz, em nosso próprio movimento de ensinoaprendizagem, com inúmeras e variadas práticas, formas e faces, a partir dos
sonhos diversos que nos arriscamos a sonhar em conjunto e que nos apontam um
objetivo em comum.
Já de acordo com Freire (2001), a educação existe como condição própria
da natureza humana, que em seus complexos processos, situa e dirige a existência,
por meio de uma ação de tomada de consciência que leva a um posicionamento
histórico e social. Assim, a educação ambiental se faria nas ações que favoreçam
a consciência crítica do delicado momento histórico que vivemos, das condições
socioculturais que nos cercam, da complexidade dos problemas socioambientais e
de nosso papel na transformação da realidade que aí está. Essa posição, porém,
não é definitiva e nem única, mas um dentre muitos olhares e práticas diferenciadas
que chamamos pelo mesmo nome.
Tozoni-Reis (2005) aponta para, pelo menos, três abordagens que
abarcam concepções diferentes de educação ambiental. Esta pode ser encarada
como tarefa de promover mudanças, que tende a uma abordagem moralista,
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próxima quase que de um adestramento. Ela pode estar centrada na transmissão
de conhecimentos ambientais, como se a mera informação correspondesse a
mudança de atitude. E há ainda a educação ambiental crítica ou emancipatória,
vista como um processo político, imerso nas lutas de poder, para construção de
uma sociedade sustentável. “A educação ambiental, assim pensada, questiona as
tendências mais gerais da educação contemporânea” (REIGOTA, 1995, p. 27)
Essa educação crítica é uma das formas pelas quais se apresenta a
educação ambiental e a maneira que acreditamos que melhor corresponde aos
desafios que a realidade complexa nos apresenta, pois conforme Leff (2003), a
educação deve preparar as novas gerações para aceitar a incerteza, responder ao
imprevisto e construir mentalidades capazes de compreender as complexas interrelações entre os processos objetivos e subjetivos que constituem seus mundos de
vida e, desse modo, ser capazes de construir o inédito. Para Añón (2018), a teoria
crítica renuncia a reduzir a realidade somente ao que existe, mas constitui campo
de possibilidades, que incorpora experiências e criatividades que foram negadas e
invisibilizadas, reduzindo a riqueza do mundo social.
A educação ocupa, assim, um papel crucial como possibilidade de
integração e recuperação do senso estético e ético, por meio da semeadura de uma
forma de ensinar e aprender diferente, que se proponha a unir o desunido e
relacionar o arbitrariamente separado, a educação aparece, assim, como a única
forma de tender para uma cultura ambiental, de aprender a apreender a
complexidade ambiental (PESCI, 2003). Assim, estamos diante de um mundo que
nos desafia a

romper com

paradigma de

separação dominante para

compreendermos as lições que permitirão um convívio mais pacífico com o mundo
que nos cerca e com os que partilham nossa dependência Terra. A seguir vamos,
então, apresentar algumas formas ou faces da educação ambiental, faces que não
se excluem, mas se sobrepõem para ajudar-nos na construção de um novo
horizonte de sentido.
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Como se faz educação ambiental?

Na busca de similaridades nessa seara multifacetada do conhecimento,
surgem propostas teórico-pedagógicas que diferem e dialogam entre si e que
buscam apontar um caminho para responder a indagação: Como se faz educação
ambiental? Essa incógnita nos remete tanto a realidade conhecida e vivenciada que
nos serve de referência pessoal ou social, como também ao arcabouço teóricometodológico que nos aponta possíveis direções no trabalho de ensino, pesquisa
e extensão. Ou seja, como temos feito educação ambiental? O que precisamos
saber para fazer educação ambiental de maneira eficiente?
Para levantar respostas a essa questão, alguns conceitos importantes
podem ser mobilizados: Complexidade, Biorregionalismo, Alteridade, teoria crítica,
entre outras categorias que mobilizam novas formas de ação ambiental, capazes
de romper com o modelo hegemônico, que se apropria até mesmo do conceito de
sustentabilidade
A complexidade, nesse contexto, tal como afirma Morin (2003), não
significa algo extremamente difícil de compreender, mas conforme, seu sentido
primeiro, remete ao que é tecido junto: acontecimentos, ações, interações,
retroações, determinações, acasos, que constituem o mundo de fenômenos ao
nosso redor, onde tudo está permanentemente associado e as inúmeras diferenças
não significam separação. A complexidade contrapõe-se, dessa forma, ao
pensamento cartesiano que reduz tudo e todos à lógica de mercado, ao que pode
ser medido e mensurado.
A negação ao reducionismo cartesiano não é uma idéia nova.
Porém, a complexidade agrega novos conceitos para a
compreensão da realidade socioambiental, interpretando-a
como uma relação complexa. (VIEGAS, 2005, p. 73).
Um dos conceitos que podem estar associados ao da complexidade é o da
alteridade, como nos diz Leff (2006), o ambiente é o totalmente outro, e, por meio
da relação com esse outro e com os demais, é que nos distinguimos enquanto
seres únicos e vamos nos fazendo humanos. Afinal, é por meio das relações que
nos percebemos enquanto entes ao mesmo tempo imersos e distintos do mundo
11

que nos rodeia: “A alteridade é paradoxal, pois une e separa o sujeito do objeto”
(MAKIUCHI, 2005, p. 29). A alteridade nos permite, pois, nos colocar em uma
atitude de respeito, essencial para compreender as lições que o ambiente nos
ensina.
Outra abordagem que desafia o contexto educativo a uma mudança de
postura é o biorregionalismo, o qual “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” (SATO, 2005, p. 41). Nessa abordagem, já não há um jeito
predeterminado e hegemônico de ensinar e aprender sobre o ambiente, mas a
realidade regional é tomada como mestra para mostrar o caminho que responderá
às necessidades daquele contexto específico.
Há, também, a possibilidade de formação de coletivos de educadores e
alunos (FERRARO JÚNIOR; SORRENTINO, 2005); pesquisa participante, no qual
as ações ambientais são um dos campos em que mais se multiplicam experiências
envolvendo ação comunitária (BRANDÃO, 2005); uso da história de vida (JOSSO,
1999), além de numerosas outras práticas educativas que permeiam um fazer
ambiental crítico, que dialogam entre si e com a realidade que visam transformar.
Todas essas posturas refletem uma educação baseada na criticidade e no
rompimento com o status quo.
A intervenção educacional crítica e emancipatória é aquela que assume
sua dimensão política de modo mais pronunciado. Está, assim, comprometida com
a transformação da realidade para alcançar a sustentabilidade (GUIMARÃES,
2005). Mas essa sustentabilidade que se visa alcançar também está sujeita ao jogo
político de disputa e ressignificação, uma vez que, em sua origem, conforme
Guimarães (2016), há propostas de mudanças estruturais na organização social,
em todos os níveis, das invisibilidades que resistem em cenários locais que não se
deixam abarcar pela lógica globalizante a alterações que visam transformar a
realidade em escala planetária.
Há, dessa forma, uma disputa de sentidos, que visam usar o mesmo termo,
tanto em processos que rompem com o modelo atual e assumem a radicalidade
original da sustentabilidade, como em processos que fazem o contrário, afastando
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do termo o seu potencial de mudança, nunca tentativa de domar a sustentabilidade,
para torná-la compatível com os interesses mercadológicos atuais. Desse modo,
cabe questionar, em nossas práticas, quais os interesses, professos ou ocultos que
influem quando o jogo de poderes é posto em debate.

Quais interesses estão por trás de nossa forma de fazer educação ambiental?

Como as opções anteriormente levantadas já nos apontam, a educação
não é neutra e a nós, seres essencialmente sociais e históricos não nos é permitido
reivindicar a neutralidade, a não ser como uma forma de ilusão míope. Dessa forma
é, pois, imperativo questionar o que está por trás das nossas próprias práticas
pedagógicas? Que interesses temos defendido de maneira consciente ou
inconsciente quando falamos de educação ambiental? E quais os perigos que a
defesa de interesses conflitantes com a nossa realidade educativa pode acarretar
para a continuidade da educação ambiental ou para sua eficácia transformadora?
E, por fim, qual será nossa opção nesse campo de conhecimento? Qual fazer
educativo coaduna nossos princípios e nossos objetivos mais profundos e nos
permite esperançar um novo mundo possível?
Guimarães (2016), ressalta que não obstante o consenso social quanto ao
reconhecimento da gravidade dos problemas ambientais, tal como sua decorrência
do modelo de desenvolvimento econômico vigente e da Educação Ambiental
enquanto ação para a superação destes problemas, não estão sendo propostas
soluções consensuais. Ainda que um maior grau de conhecimento que os nossos
antepassados, estamos degradando num ritmo maior que eles. Seria isso fruto de
uma forma de educação ambiental descompromissada com transformação social
ou simplesmente que assumiu um modelo de sustentabilidade que perdeu sua
vivacidade original?
Reigota, já em 1995, aponta para a rapidez com que os conceitos e pautas
defendidos por grupos ecológicos marginais e afastados da política tradicional nos
primórdios do movimento ecológico difundiram-se pelo planeta e passaram a ser
defendidos por grupos distintos e, por vezes, com interesses divergentes do
movimento ecológico.
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Na América Latina, questões que alguns anos antes da
Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(realizada no Rio de Janeiro) eram discutidas por grupos
pequenos e minúsculos, situados à margem da política
tradicional, são hoje incorporadas por grupos políticos muitas
vezes antagônicos e inconciliáveis. (REIGOTA, 1995, p. 43).
É preciso, então, uma adesão cidadã consciente e profunda, que rompa
paradigmas não apenas a nível individual, mas também coletivo, uma vez que a
educação ambiental é eminentemente social. Essa adesão não pode deixar de ser
um ato político, uma vez que a neutralidade, conforme Freire (1996) é um objetivo,
além de inalcançável, indesejável. Uma vez que é sempre necessário questionar
ao quê e a quem servimos em nossas ações de pesquisa e em nossa trajetória de
ensino.
Assumir a dimensão política da cidadania e da Educação se
faz fundamental para educadores ambientais e demais
agentes sociais, já que parece que muitos na sociedade hoje,
entre estes educadores, apesar de querer fazer algo para
mudar esta realidade, apresentam práticas que não
correspondem a esta expectativa. (GUIMARÃES, 2016, p.
20).
É preciso, pois, perceber que a educação ambiental, tal como a educação
como um todo, é terreno de contradições, que pode servir a uma perspectiva
transformadora, tal como pode reforçar o uso do saber e do controle sobre o saber
como arma que reforça a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do
trabalho, dos direitos e dos símbolos. (BRANDÃO, 1989). Consideramos, então,
que tudo começa pelo sujeito que atua e a quem se destina cada ação educativa,
“é necessário, antes de tudo, sujeitos interessados e sensibilizados para a causa –
o que implica a constituição de uma vontade coletiva, vista como pressuposto para
o desenvolvimento das ações” (TRAJBER; MENDONÇA, 2006, p. 87).
Quanto maior a organização coletiva, maior a possibilidade de intervenção
retomada, uma vez que viemos em uma sociedade onde o poder foi concentrado
nas mãos de poucos, enquanto o resto da sociedade foi, paulatinamente,
despojado da sua capacidade de intervenção (PESCI, 2003). Mas afinal, como
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mobilizar essa vontade necessária? Uma abordagem exclusivamente racional não
é capaz de cumprir esse desafio. Para tanto se faz necessário sensibilizar.

Que tipo de educação ambiental é capaz de provocar mudanças?

Diante da ampla gama de interesses hegemônicos que defendem seu
quinhão quando falamos de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que se
alicerçam em políticas econômicas, sociais e ambientais altamente insustentáveis
é interessante descobrirmos que tipo de educação ambiental é capaz de provocar
mudanças e que tipo de educação temos feito até aqui? Estamos comprometidos
com a radicalidade necessária para que a transformação aconteça? Ou temos tão
somente cumprido com políticas de gabinetes, desenraizadas de nosso horizonte
de sentido e desprovidas de significados profundos para os sujeitos alvos de
nossas práticas pedagógicas?
Por vezes, focamos num objetivo grande e esperamos que ele
chegue para, na sequência, podermos ser e agir da maneira
desejada. Mas colocar as ações de substância em um
pedestal faz delas algo inatingível, ao passo que nas
pequenas ações há algo de consistente e... muitas pequenas
ações juntas constroem uma realidade grandiosa. (ZANON,
2018 p. 66).
Assim, a educação ambiental, não obstante sua complexidade, não precisa
se fazer com ações gigantescas ou sobre-humanas, mas encontra sua esfera de
ação em nossa realidade, na concretude que nos faz quem somos. Não podemos,
sozinhos, transformar a realidade planetária, mas podemos, por pequenas ações e
parceiras concretas, lançar a semeadura do mundo que queremos. Para isso, um
olhar racional não é o bastante, precisamos de um olhar integral para tudo que nos
faz humanos. Precisamos da reunião de saberes diversos, na construção de uma
rede de pensamento e saber que seja semente de transformação da realidade.
A natureza será, nessa empreitada, nossa primeira mestra, nos ensinando
no ato de cada respiração. “Inspiramos saberes e, ao ficarmos enriquecidos por um
novo olhar, precisamos compartilhar e estender uma rede para que essas
percepções continuem nutrindo, mobilizando aptidões e ações transformadoras”
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(ZANON, 2018, p 62). Nossa capacidade de transformação não implica, assim
afastarmo-nos do espaço em que nos inserimos, pelo contrário, implica aproximarnos de nossos mundos de vida, por meio de olhares capazes de desvendar a nós
e desvelar nossa própria circunstância. “Se desvelar, como já foi dito, significa
retirar o mistério do objeto, desvendar significa, em contraposição, tirar a venda dos
olhos do sujeito que o observa” (ARDANS; TASSARA, 2005, p. 204).
Nesse contexto, o próprio espaço geográfico incorpora características
próprias da vida humana, com sua complexa e intricada rede de relações e
significados (SANTOS, 2008). A educação ambiental, do mesmo modo, só se faz
no seio das significações diversas que nos fazem quem somos e só se fará ação
se formas capazes de internalizar a importância do debate ambiental. Para tanto, o
contato e o diálogo com a natureza são primordiais, para reacender memórias e
fazer-nos capazes de não apenas conhecer, mas sentir as verdades que nos
cercam.
Por que a natureza? Talvez cada um precise achar essa
resposta dentro de si para poder reverberar essa verdade
pelo solo que pisa… Todos nós nos tornamos mediadores de
experiências com a natureza, na medida em que sentimos a
resposta para a pergunta acima palpitando do lado de dentro:
na cadência das batidas do coração, na cadência da música
da chuva, na cadência do canto do pássaro, na cadência do
nado da lontra… somos todos um fluxo só. Precisamos nos
deixar educar para as sensibilidades, precisamos ser solo
permeável para as sabedorias que a natureza insiste em
semear. (ZANON, 2018 p. 22).
Uma educação transformadora e imersa no ambiente em que se insere
deve ser, pois, capaz de coadunar a dimensão humano do amar e do sentir, a
dimensão poética e artística, enfim, a dimensão estética, que não apenas se
reveste de assombro perante o que é belo, mas também descobre os significados
profundos de se fazer educação, significados que jorram da ética da beleza da vida
e desembocam na construção de futuros sustentáveis.
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Quem Somos? Quem Queremos ser? E que legado pretendemos deixar no
mundo?

A educação ambiental se mostra, assim, profundamente ligada a nosso
modo de ser e estar no mundo. Por isso, enquanto educadores ambientais, não
podemos escapar das perguntas que nos definem. Quem somos: quais são as
condições históricas, sociais e ambientais que nos definem? Onde se alicerçam os
valores que nos fazem ser quem somos e como os temos alimentado com nosso
ser e fazer no mundo? Quem queremos ser: Sabendo-nos seres sempre
incompletos, sempre em construção, o que alimenta nossa sede ser mais? Nossa
prática educativa tem fortalecido e sido fortalecida por nossa identidade enquanto
seres humanos integrais? Que legado pretendemos deixar no mundo: Qual será
nosso legado enquanto espécie para o mundo que nos rodeia? Qual herança
deixaremos, enquanto sociedade histórica, para as gerações que nos sucederão?
E, individualmente, qual nossa herança ou legado para os sujeitos que tocamos a
cada dia de nossa existência, especialmente em nossa forma de fazer educação?
Qualquer que seja a realidade ou o contexto profissional em que nos
encontramos, necessitamos de um olhar socioambiental que nos permita nos
compreender como seres em perpétua relação com o mundo que nos cerca,
precisamos ser capazes de investigar os paradigmas que movem a sociedade e
nosso fazer social, de maneira consciente ou não. Sendo agentes do fazer
educativo, essa necessidade é ainda mais imperiosa, pois não podemos atuar na
formação de outros seres humanos, de maneira ingênua e desentrelaçada com a
realidade socioambiental e cultural.
Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo
nos encontremos, não é possível formar engenheiros ou
pedreiros, físicos ou enfermeiras, dentistas ou torneiros,
educadores ou mecânicos, agricultores ou filósofos,
pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão de nós
mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e
culturais; sem uma compreensão de como a sociedade
funciona. (FREIRE, 1997, p. 69).
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E não há como compreender nossa sociedade, com toda sua potência
técnica, aliada a inúmeras crises ambientais, sociais e, até mesmo, culturais, sem
partir de uma abordagem complexa. O “conhecimento da complexidade humana
faz parte do conhecimento da condição humana; e esse conhecimento nos inicia a
viver, ao mesmo tempo, com seres e situações complexas” (MORIN, 2003, p. 49).
Esta visão da complexidade não nos aparta das dificuldades cotidianas, mas nos
ajuda a enxergá-las por novos ângulos, retirando véus de invisibilidade e nos
abrindo potencialidades antes desconhecidas.
A totalidade das implicações de nossa dependência ecológica
ainda não foi completamente compreendida pelas lideranças
econômicas e políticas, mas o entendimento destas
implicações já está erodindo quaisquer alegações grandiosas
de conquista da terra ou as fanfarronices de nossa
invulnerabilidade frente as forças da natureza. (WORSTER,
2012, p. 381).
Os tempos que vivemos, como poucos antes, lançam-nos ao rosto nossa
própria fragilidade, nossa própria incompletude e nossa dependência, tanto uns dos
outros, quanto do mundo que nos cerca. Não somos invulneráveis, nem grandiosos,
somos, como afirma Morin (2003) seres marginais, de um planeta marginal, mas
que é tudo que tempos. As lições de nosso tempo já nos permitem continuar presos
ao olhar unidimensional que nos empresta o poderio econômico. Santos (2020)
considera que a quarentena nos revelou que já estávamos vivendo uma quarentena
imposta pelo sistema capitalista, a qual só poderíamos superar se redescobrirmos
a Terra como nossa casa comum e a natureza como nossa mãe universal.
Esse novo olhar talvez não possa solucionar as crises em que nos vemos
imersos, curar nossas dores e as dores do mundo, mas pode emprestar a elas novo
sentido, pode dar-nos esperança. “A esperança é uma espécie de ímpeto natural
possível e necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto” (FREIRE, 1996, p.
80). Desse modo, como seres inacabados que somos, nada mais humano do que
lançar-se na busca de ser mais e melhor. Se há um momento histórico em que
precisamos, como nunca antes, ser capazes de ouvir a Terra e aprender suas
lições, este é o momento presente.
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Quanto mais esticamos as teias de relações e compreensão
sobre a vida, mais percebemos que nossas ações estão
ligadas a tudo o que frutifica, que também estamos irmanados
aos diferentes ciclos naturais que nos cercam. “Tudo na
natureza é comunicativo e é integrativo”, diz Antônio Donato
Nobre, autor da teoria que relaciona o desmatamento da
Amazônia à crise hídrica em São Paulo. Assim, trazer essas
reflexões para a vida cotidiana é importante por nos colocar
num patamar de pertencimento: cada um como parte ativa do
todo (ZANON, 2018, p. 27).
A compreensão ou construção de nossa identidade ambiental não se pode
esgotar, após esse caminho, na esfera do pensamento. Necessita se tornar 1 e nos
levar a descobrir e entoar a nossa voz no mundo. “A ação e o discurso são os
modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como
meros objetos físicos, mas enquanto homens” (ARENDT, 2001, p. 189). Uma
educação ambiental que não se faça ação e não dê voz aos silenciados da
sociedade estará, nesse sentido, sempre incompleta, sempre à espera de ser
plena.
Mas, como já foi sugerido, a educação ambiental que capaz de se converter
em ação necessita apoiar-se na vontade coletiva; necessita, desse modo,
estabelecer vínculos e parcerias com uma diversidade de sujeitos, lugares e
instituições. Para tanto é mister a produção de laços, é necessário se conectar.

Como se conectar?

A natureza nos ensina constantemente que tudo está interligado e que nós
próprios somos seres de relação. Se formos capazes de observar de maneira
profunda as iniciativas de sucesso na educação ambiental veremos que elas
surgem por meio de pessoas que aprenderam essa lição, por meio de pessoas que
foram capazes de se conectar ou reconectar não somente à natureza, mais uns
aos outros e consigo próprias. Mas como aprender essa lição e nos conectar de
forma profunda em uma sociedade em que a indiferença e o individualismo viraram
regras? Como romper com nosso próprio comodismo e lançar sementes para que
as pessoas que nos cercam sejam capazes de fazer o mesmo? Como empreender
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um projeto coletivo de educação e mudança em consonância com as lições
apreendidas da teia da vida?
Uma educação que nos ensine nossa interdependência parece ser um bom
caminho para redescobrirmos que não estamos fora da teia que une todas as
coisas vivas, mas de seu equilíbrio e manutenção depende nossa sobrevivência,
felicidade e, até mesmo, nossa continuidade como espécie. “Assim, o fato da
interdependência ligar todas as coisas vivas em uma espécie de comunidade não
foi invalidado pelo ritmo acelerado das mudanças recentes, nem pelas inúmeras
incertezas causadas por essas mudanças” (WOSTER, 2012, p. 381). Mas, como já
foi dito, saber-nos interligados com o universo, apenas racionalmente, dificilmente
terá o peso necessário em nosso acervo de significados para provocar a mudança,
ainda que possa ser o início do caminho. O conhecimento de nossa
interdependência precisa resultar em reconexão com o mundo e com os demais
seres vivos com os quais o compartilhamos, inclusive os demais seres humanos.
Falar em conexão na sociedade do conhecimento é, de certo modo, irônico.
Nunca tivemos tantos seres humanos “conectados” em rede, nunca antes as
distâncias geográficas pareceram significar tão pouco e fomos capazes de
conhecer realidades tão distantes de nossa realidade imediata. No entanto, a
solidão, experimentada por tantos de nós, senão por todos enquanto espécie,
parece ter se tornado ainda mais profunda, mesmo antes da pandemia ter
restringindo o contato físico.
Bauman (2010) considera que isto não é mero acidente, de modo que,
nesse mundo líquido, o individualismo esconde sob um olhar de um ego ferido,
problemas e realidades sociais, que estão criando uma sociedade do medo e é a
fragmentação e isolamento dos excluídos que sustenta todo o sistema injusto se
sustente sob os moldes da globalização. Assim, “no mundo líquido-moderno, a
solidez das coisas, assim como a solidez dos vínculos humanos, é vista como uma
ameaça” (BAUMAN, 2010, p. 40). Cultivar, assim, os laços que, para nós, são
essenciais, preciosos e sagrados é mais do que uma ação necessária para o
sucesso do processo educativo ou um empreendimento que possamos fazer em
prol de nossa própria felicidade individual: cultivar laços é uma atitude de
resistência!
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Esse ato de resistência exige, porém, uma mudança profunda no modo de
encarar a vida e uns aos outros. O aprendizado da complexidade, da
interdependência e da interdisciplinaridade são passos nesse caminho, são
convites a “restabelecer as interdependências e inter-relações” (LEFF, 2000, p. 41)
que o mundo moderno se esforça por deixar ocultas. Para tanto, porém,
necessitamos ver além das invisibilidades socialmente construídas para tornar
pessoas, bairros, regiões, e até países inteiros, “irrelevantes do ponto de vista
econômico” (CAPRA, 2008, p. 155).
A busca da sustentabilidade passa afinal pela transformação das diversas
situações de injustiça e opressão; passa pelo resgate das vozes historicamente
amordaçadas; passa pela redescoberta do valor dos significados negados e
desvalorizados pelos altos escalões do poder; passa pelas lutas de poder contra o
sistema de dominação, à nível econômico, social, político, cultural; “passa por
processos de transformações significativas desta realidade que está aí, e este é
hoje um processo que precisa se realizar em escala planetária em sincronia com
as transformações locais, que mesmo em suas invisibilidades se colocam a resistir”
(GUIMARÃES, 2016, p. 19).
E há tantas invisibilidades que ainda se perpetuam na teia social: a
invisibilidade dos povos indígenas, dizimados historicamente e em perpétua luta
para defender sua cultura, modo de vida e sua própria sobrevivência na sociedade
atual; os que carregam a herança africana, na pele, na cultura ou religião, obrigados
a carregar também uma herança de marginalização e cuja voz de resistência
continua enriquecer nossos debates e culturas; as sociedades regionais, tão ricas
e esquecidas pelo modelo homogeneizante; as pessoas com deficiência, cuja luta
pela inclusão nas escolas, nos postos de trabalho e nas representações culturais
ainda está longe de terminar; as mulheres e meninas, em nossa luta pela igualdade
de direitos em uma sociedade em que os modelos de relação machista continuam
a semear a morte; tantos, e tantas, excluídos e vítimas de violências, apenas por
não se encaixarem em determinado padrão.
Talvez nem sempre tenha estado claro, mas falar de tudo isso, falar de tudo
o que é humano, de tudo que toca que nossa natureza profunda, de tudo que é
capaz de nos definir e transformar, também é falar de educação ambiental.
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Algo de humano ainda nos é estranho?

Se formos bem honestos ao responder esta questão, a resposta será
provavelmente afirmativa. Ainda nos isolamos de muitas facetas do que é próprio
a nós e nossos semelhantes. Então, talvez, fosse mais correto questionar: O que
de humano ainda nos é estranho? De que faceta da humanidade ainda temos
desviado nosso olhar permitindo que a exclusão e a invisibilidade continuem a se
perpetuar? Onde, em nossas mentes e práticas, o medo ou a indiferença ainda tem
vencido a batalha e anulado as possibilidades de diálogo? Quais barreiras
precisamos superar em nosso próprio modo de pensar e agir para sermos capazes
de fazer uma educação ambiental transformadora? É possível empreender o difícil
caminho para uma fraternidade universal?
Para iniciarmos o caminho de resposta para tantas questões é necessário
que sejamos capazes de investigar as raízes e os sustentáculos das diferentes
situações de opressão que se difundem na sociedade brasileira e amazônica.
Conforme, Ribeiro (2006, p. 229) “aqui o povo não existe para si e sim para outros”.
Isso ocorre por que os interesses da parcela mais significativa da população
brasileira nunca foram levados em consideração nos modelos econômicos
adotados, tal como ocorre também no restante da América Latina, a herança
econômica, produtiva e ecológica da colonização ainda persiste. O modelo dos
colonizadores permaneceu mesmo após a independência política. Eles foram
substituídos, principalmente a partir do século XX, pelos americanos e
multinacionais, aliados à elite econômica do continente (REIGOTA, 1995, p. 48).
Esse legado opressor ainda perdura como entrave a diferentes iniciativas
de libertação e, se investigarmos nossas próprias práticas educativas de forma
crítica, observaremos, talvez, algumas atitudes e sistemas que ainda servem ainda
ao propósito colonizador, especialmente quando se trata de ouvir e dar voz ao
diferente, cuja fala foi, tantas vezes, senão na teoria, na prática, considerada
dispensável. Uma via atitudinal para a superação nessa armadilha é a prática crítica
e consciente da humildade.
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A humildade nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia:
ninguém sabe tudo; ninguém ignora tudo. Todos sabemos
algo; todos ignoramos algo. Sem humildade dificilmente
ouviremos
com
respeito
a
quem
consideramos
demasiadamente longe de nosso nível de competência.
(FREIRE, 1987 b, p. 37).
Reigota (1995) aponta para a construção de uma educação mestiça, que
coloque em xeque o sistema educativo fundamentado na transmissão de conteúdos
e no ideal cartesiano da produtividade, mas que se fundamente em aspectos éticos
e sociais, que reordenem os demais princípios. Essa educação dialógica, nascida
da diversidade, é que pode apontar caminhos de um futuro onde desenvolvimento
e ecologia não sejam ideias antagônicas
No meu ponto de vista, é por meio das interações
intersubjetivas e comunicativas entre pessoas com diferentes
concepções de mundo e relações cotidianas com o meio
natural e construído; características da vida social e afetiva,
acesso a diferentes produtos culturais, formas de manifestar
as suas ideias; conhecimento e cultura; dimensões de tempo
e expectativa de vida, níveis de consumo e de participação
política que poderemos estabelecer diretrizes mínimas para a
solução dos problemas ambientais que preocupam a todos.
(REIGOTA, 1995, p. 28).
Do ponto de vista metodológico, essa possibilidade de escuta pode nascer
também no campo da pesquisa, especialmente, quando falamos de histórias de
vida, cuja principal característica, conforme Silva e colaboradores (2007), é a
preocupação com o vínculo entre pesquisador e sujeito, onde a ressignificação do
sujeito à sua própria história serve de condição para o discurso e vínculo entre o
individual e o social. Josso (1999) ressalta, porém, a necessidade de priorizar à
articulação teórica dos conhecimentos produzidos nesse campo de pesquisa.
A educação ambiental nascida desses esforços teórico-metodológicos,
deve despontar como educação política, “empenhada na formação do cidadão
nacional, continental e planetário, baseando-se no diálogo de culturas e de
conhecimento entre povos, gerações e gêneros”. (REIGOTA, 1995, p. 62). Essa é
a educação necessária no capítulo histórico da pós-modernidade. Mas, como
empreendê-la quando tantas marcas do passado ainda se fazem presentes?
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Numa situação 2 onde milhares de crianças não vão à escola
(Barbárie), onde muitas delas não concluem a educação
mínima obrigatória (pré-modernidade), onde uma grande
parcela da elite cultural é formada segundo ideias liberais
(modernidade), como realizar uma educação política e
ambiental, local e planetária (pós-modernidade)? (REIGOTA,
1995, p. 62).
Não há uma resposta única, mas variadas respostas tão diversas quantos
os campos de atuação da educação ambiental. Dessa forma, surge, conforme
Reigota (2010), a necessidade de nos aprofundar no campo histórico, cultural,
ecológico, pedagógico e político de cada localidade em que se multiplicam
iniciativas educadoras voltadas para a sustentabilidade. Desse modo, no olhar
complexo para cada realidade e na busca por respostas que melhor atendam as
demandas de nossa própria localidade é que surgirão possíveis caminhos que,
entre avanços e retrocessos, nos apontem para a construção de uma racionalidade
ambiental (LEFF, 2006).

Que significados emergem da palavra educação?

Conforme avançamos em nossa reflexão sobre educação ambiental,
podemos perceber que muito, senão tudo, do que aqui foi falado caberia,
simplesmente, ao falarmos de educação, pois uma educação fiel a si mesma
precisaria ser capaz de incluir o ambiente, o diverso, o totalmente outro e as
inúmeras e contraditórias facetas do real e do humano, em sua multiplicidade de
significados. Por que, então, ainda precisamos da palavra ambiental? Por que não
falar simplesmente de educação? Será que se o fizéssemos seríamos
compreendidos? Quais seriam, assim, os princípios de uma verdadeira prática
educativa?
A educação, como prática essencialmente humana é perpétuo processo,
sempre necessário para reinvenção do mundo e, possivelmente, o único
instrumento para a revolução paradigmática de que dispomos. Nesse sentido, o
processo educativo “implica deixar de ser ator para ser autor de um processo de
mudança, readquirindo o conhecimento do fazer ambiental e, portanto, participando
do próprio processo projectual porque a complexidade ambiental requer todos os
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olhares” (PESCI, 2003, p. 153). Isto não é válido tão somente para a educação
ambiental, mas para qualquer prática educativa que vise, verdadeiramente,
responder aos desafios da era pós-moderna e as complexas problemáticas que
nela se inserem.
Conforme Amorim (2005), suspeitar que a Educação seja naturalmente
Educação Ambiental é um interessante início de diálogo e de trocas de olhares para
o comum. Mas talvez seja necessário, conforme o autor, preocupar-nos menos em
lidar com o conceito ou teoria da Educação, que propor formas de trabalho que
potencializem um novo campo de possíveis. Esse campo de possibilidades é, no
entanto, potencializado pelos questionamentos que levam a Educação ambiental a
voltar-se para si mesma, questionar seus pressupostos e indagar: “a quem/a quê
se destina a luta? O que a Educação Ambiental está querendo fazer com nós
mesmos? As armas são as mesmas?” (AMORIM, 2005, p. 145).
Estas, assim como os questionamentos até aqui levantados são paradas
necessárias em meio a luta contínua de nos fazermos ouvidos, de emprestar voz a
tantos excluídos, que por vezes sentam-se diante de nós em nossas salas de aula,
as vezes movidos quase que de inércia, carentes de sonho e expectativa, às vezes
depositando no ambiente acadêmica sua única possibilidade de mudança. E em
meio a diversas necessidades e crises do mundo, tem lugar também a crise da
própria educação, sempre desafiada a ser instrumento de mudança, sempre
sufocada por esforços ou descasos que visam fazer dela tão somente mais um 2
de opressão de uma sociedade onde evapora seguranças e certezas.
Esta crise não deixa de ser, 1 Boff (1999) adoece por falta de cuidado pela
perda da conexão com o todo. Além de que, tal como afirma Bauman (2010, p. 60):
“A arte de viver num mundo hipersaturado de informação ainda não foi aprendida.
E o mesmo vale também para a arte ainda mais difícil de preparar os homens para
esse tipo de vida”. Entretanto, questionado sobre como enquadrar sua visão de
mundo, entre o otimismo e o pessimismo, o mesmo autor (2010, p 81) opta por um
terceiro caminho, o da esperança: “Acredito que o mundo que habitamos pode ser
melhor que hoje; e podemos fazer com que ele seja mais ‘amigável’, mais
hospitaleiro, para a dignidade humana”.
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Se nos defrontamos com a necessidade de mudança em nossa realidade
atual e vemos que a educação ainda não é capaz de responder a tudo isso, restanos questionar o que precisa mudar e, nesse contexto, “a reforma de pensamento
é uma necessidade histórica fundamental”, tal como afirma Morin (2003, p. 104).
Para o autor, mais do que aprender conhecimentos já feitos e prontos para
consumo, é preciso aprender a aprender, 1 o já feito, construir o novo. E isso não
pode ser feito sem esperança. “Seria uma contradição se, inacabado e consciente
do inacabamento, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse
predisposto a participar de um movimento constante de busca e, segundo, se
buscasse sem esperança” (FREIRE, 1996, p.80).
Há muito já feito, há muito a se fazer, há muitas realidades que pedem
nossa ação e nossa voz para transformá-las. Não chegaremos, é provável, à
construção do mundo que ansiamos, ao menos não no breve espaço de tempo em
que dispomos nessa caminhada terrestre, mas nossos esforços em prol de uma
educação diferente, reunidos aos esforços de tantos que ousam sonhar também é
nossa única arma para chegarmos ao melhor mundo possível. Não valerá a pena
usá-la?

Qual o papel do amor nisso tudo?

Diante de tudo o que nos é proposto, essa forma de fazer educação pode
parecer demasiado utópica, pode parecer que nos estamos afadigando em busca
de um sonho inacessível. Será que vale a pena o risco de sonhar? A educação é
uma prática, por si só, exigente e contraditória e, por vezes, cansativa, por que,
então queremos fazer parte dela? Não será por que o amor que nos move o exige?
E não bebe todo amor, das fontes do sonho e da utopia, ainda que profundamente
enraizado em sua realidade concreta? Que encanto poderia oferecer o terreno árido
de uma educação sem amor, sem sonho, sem abertura para a esperança de um
inédito possível? O que, além do amor, poderia dar sentido a tanta luta e cansaço,
sem impedir de partir para a próxima batalha?
Reivindicar a importância do sonho, do amor, da utopia para se fazer
educação não significa eximir das autoridades o cumprimento do papel que lhes
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cabe, nem aponta de forma alguma ao conformismo que tentam de tantas formas
impor aos profissionais da educação. Pelo contrário, é sonho que nos aponta que
não estamos onde deveríamos estar, é o amor que nos diz que as realidades que
nos desumanizam não são aceitáveis e nem imutáveis, é a esperança que nos leva
a semear mudança, com os meios que tivermos e pelo tempo que for necessário
para que o novo aconteça. É tudo isso que nos transforma e que muda a forma
como fazemos educação, no intricado caminho que nos faz humanos.
O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre
processo, e sempre devir, passa pelas rupturas das amarras
reais, concretas, de ordem econômica, política, social,
ideológica, etc., que nos estão condenando à
desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma
condição que se vem fazendo permanentemente na história
que fazemos e que nos faz e refaz. (FREIRE, 1997, p. 51).
Essa opção pelo sonho, ainda que beba, sim, nas fontes da utopia, não é
ingênua, e nem remete a um objetivo impossível, tal como não é ingenuidade
pensar a mudança radical da sociedade tendo como base uma perspectiva
socioambiental. É uma utopia que, conforme Reigota (1995), deve ser entendida
basicamente como um conjunto de ideias que geram mudanças no sistema
prevalente, a partir das ações que desencadeiam.
Aliás é interessante compreender a própria origem da palavra utopia para
perceber que seu significado não remete a impossibilidade como frequentemente
o sistema atual nos deseja fazer crer; “a utopia busca o ‘u-topos’, o lugar ainda não
definido, não localizado, mas possível e talvez existente, detrás de um horizonte
que hoje se apresenta para nós coberto de neblinas” (LEFF, 2003, p. 132). O
caminho da verdadeira prática educativa talvez seja o vento capaz de afastar as
neblinas que hoje encobrem o horizonte.
Essa abertura de horizonte, antes de levar-nos ao u-topos talvez nos
mostre tarefas árduas e injustiças profundas ou, mesmo, realidades violentas, não
apenas a violência simbólica ou a da pobreza, em seu caráter cruel de proibição de
ser mais (FEIRE, 1987), mas também a violência explícita do genocídio dos povos
indígenas, de uma realidade política, onde o assassinato de opositores ainda
persiste como marca da barbárie (REIGOTA, 1995). Ainda assim, a educação que
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sonhamos, ao desvelar a crueza dessa realidade, não cultiva uma cultura de
desesperança, mas, pelo contrário, lança sementes do processo de emancipação
que vê no saber ambiental uma ética para acarinhar a vida (LEFF, 2003) e um
caminho para nos reconectar com essência que nos faz verdadeiramente humanos.
Talvez seguindo essa rota, uma educação, afetiva e efetiva, marcada pelo
respeito e pela diversidade, em suas posturas, metodologias e produtos
educacionais, será capaz de deixar no mundo um legado de beleza, que germine
com mais força que as sementes de ódio e destruição que os homens de nossa era
tão facilmente propagam. Vale a pena caminhar com vista para essa forma de
educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do texto, numerosas questões foram levantadas, não houve a
pretensão de responder a todas elas, mas tão somente de usá-las como setas, para
apontar diversos caminhos possíveis para o aprofundamento teórico, prático,
metodológico que nos permita romper com as amarras que nos levam a perpetuar
o status quo, por vezes, até mesmo nas práticas que denominamos de educação
ambiental. Uma educação que rompa com esse caminho de comodismo e opressão
é nossa forma de esperançar um mundo novo, essa educação reúne numerosas e
diversificadas práticas que buscam responder a anseios de sujeitos também
diversos e que se apoia numa pedagogia da complexidade, para a construção da
racionalidade ambiental.
Uma pedagogia da complexidade dialoga, pois, sempre com a utopia,
parece constituir, ela própria, uma espécie de reino, que, tal qual na religião cristã,
é sempre um “já” e um “ainda não”. Pois ainda que estejamos bem distantes da
concretização do sonho, é sua existência que nos move, e em nosso movimento
contraditório, de encontros e desencontros, avanços e retrocessos, novos
aprendizados e retomada de saberes esquecidos, o inédito viável vai, aos poucos,
se fazendo; e a utopia, antes abstrata, vai lançando raízes em nossa realidade
concreta.
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Educação Ambiental e práticas pedagógicas interculturais e decoloniais na Amazônia: entre o local e o global

A COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: a ação
comunicativa para entender a natureza
Valdemiro Muhala4
Isadola Macate
Iracilda Sampaio
Auryceia Guimarães-Costa

Resumo
A efetivação das investiduras da educação ambiental, tem levado rumos
significativos nos últimos tempos com ações comunicativas que possibilitam o
entendimento da natureza. O uso de várias técnicas e formas de comunicação tanto
aos educandos ambientais como ao próprio ambiente tem trazido enormes valias
para a preservação do meio ambiente. A educação ambiental nos dias de hoje
carrega consigo várias formas de comunicação, utilizando tecnologias de
comunicação efetivas, usando instrumentos de audiovisual, televisão, rádio,
internet entre outros. Para uma comunicação pedagógica é necessária uma boa
abordagem entre os intervenientes e em algum momento recorrer às técnicas não
formais para que as ideias sejam assimiladas por todos. A ação comunicativa
eficiente traz, possibilidades de acordos intersubjetivos de emancipação para o
entendimento mútuo, trazendo pressupostos para que este processo de
comunicação seja livre e autônomo em prol de uma única razão: a preservação do
Ambiente. Este texto busca trazer abordagens comunicativas na educação
ambiental, uma tentativa de trazer propostas para uma educação ambiental mais
proativa e mais pedagógica.
Palavras-Chave: Ação comunicativa, Educação ambiental, Preservação do
Ambiente
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Introdução

A conservação da natureza é um tema bastante atual nos últimos anos.
Existe um esforço generalizado para a implementação de estratégias e políticas no
sentido de travar a degradação ambiental no mundo (RODRIGUES; COLESANTI,
2008).
A implementação da educação ambiental compreende várias áreas do
conhecimento como uma forma de juntar esforços e razões para a efetivação da
educação ambiental. Áreas como direitos sociais, saúde, gestão ambiental,
recursos comuns têm sido destaque na educação ambiental. Para além disso,
várias pesquisas tem sido levada a cabo em vários ramos da ciência como Biologia,
Geografia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia no sentido de criar alternativas e
visões diferentes referentes a educação ambiental e com alternativas de
comunicação diferenciados e democráticos para responder os anseios da
conservação ambiental (HABERMAS, 1989; TAVOLARO, 2005; RODRIGUES;
COLESANTI, 2008). Os estudos mais citados no mundo propõem uma discussão
aberta sobre formas de comunicação, onde as aproximações entre os integrantes
e as narrativas de industrialização sejam levados a cabo para enfrentar os desafios
ambientais enquanto problemas globais, discutindo se também questões relativas
às abordagens dos intervenientes sociais e suas intervenções ambientais
(AGUIAR; CERQUEIRA, 2012; DRYZEK, 2013). Os grandes desafios ligados à
comunicação e eficiência na comunicação ambiental estão ligados às metodologias
usadas não apenas como discurso ambiental, mas também como técnica para
melhor compreensão.

Comunicação Ambiental

A comunicação ambiental, compreende várias facetas, ela alberga os mídias
e pedagogia ambiental, essa última ligada a educação ambiental propriamente dita.
Entender os aspectos da comunicação ambiental, nos leva a entender
também os aspectos ligados a mídia na comunicação ambiental (DIAZ et al., 2020)
Nos dias de hoje é uma grande prioridade para aqueles que são treinados na
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educação ambiental. A abordagem da mídia na comunicação ambiental, muitas
vezes traz subjetividades, principalmente quando ela afeta as políticas públicas de
preservação ambiental. Ela emerge como um instrumento que ajuda na
comunicação sobre os aspectos sociais ligados ao ambiente. Por exemplo, em
2019 a agenda do ambiente foi largamente discutida no Brasil, principalmente pelos
três eventos ambientais que ocorreram: A ruptura da Barragem do brumadinho, o
derramamento de óleo na costa norte e as queimadas na Amazônia (DIAZ et al.,
2020).
Todos esses eventos, foram divulgados e informados pelas mídias num
contexto ambiental, o que mostra que a mídia tem uma grande força na
comunicação ambiental. Enquanto os atores diretos do combate às mudanças
climáticas e os eventos ambientais fazem o seu trabalho junto os fazedores de
políticas públicas, as mídias na comunicação ambiental tomam seu papel, trazendo
informações importantes não apenas sobre os factos que ocorrem, mas também
consciencializando as pessoas das medidas que podem ser utilizadas para que
sejam também atores na preservação do ambiente (GIRARDI et al., 2012).
Contudo, embora essa comunicação acontece de forma plena em várias partes do
mundo, ainda carece de eficácia, rapidez e qualidade das informações ambientais
que são passadas pelo jornalismo, isso abre espaço para críticas, mas também
para um incentivo ao jornalismo ambiental qualificado (SORRENTINO, 2005;
GIRARDI et al., 2012).

Jornalismo e Comunicação Ambiental

Os conceitos do jornalismo ambiental, estão muitas das vezes ligadas a uma
especialidade do jornalismo, quando está inteiramente ligada ao tema do ambiente,
mas ela deve ser vista de forma mais ampla, precisa uma ligação de compromisso
com o planeta e sua sustentabilidade, que o personagem jornalista tenha maior
empatia na comunicação e também nas abordagens referentes ao tema ambiental
(GIRARDI et al., 2012).
A compreensão do jornalismo ambiental deve ser mais aprofundada: é
importante que haja a consciência de que a tarefa do jornalista deve ser sempre
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social, tentando despertar a discussão consciente da sociedade sobre diversos
assuntos que preocupam a sociedade, inclusive as mudanças climáticas e a
degradação ambiental. Razão pela qual as discussões sobre quem informa sobre
o ambiente não pode se limitar apenas aos jornalistas especializados no ambiente,
mas sim qualquer ação jornalística bem contextualizada. Por exemplo, Moraes e
Corrêa (2008), afirmam no seu estudo que o jornalista deve assumir seu papel de
informar bem e ter em conta a repercussão do conteúdo na sociedade. Entende-se
que se um jornalista não tem vocação e simpatia com o conteúdo a publicar, fica
em jogo não só o interesse social em ouvir, mas também a repercussão educativa
na sociedade.
Segundo Bueno (2007, p.28), o Jornalista deve compreender que precisa ter
uma militância no assunto, gerar responsabilidade, ética e muito profissionalismo
para que os assuntos abordados cheguem como uma informação carismática.
Como referenciado, a “Militância” refere-se basicamente ao compromisso e
identificação com a causa das mudanças climáticas e seus efeitos no planeta. E
estas abordagens precisam ser compreendidas com maior vigor por toda
sociedade, para que se garanta não apenas uma publicação de conteúdos que
gerem repercussão, mas também que todos olhem a preservação da natureza
como um objeto comum.

Educar uma sociedade

Toda sociedade precisa ter um meio termo entre ensinar e aprender ao
mesmo tempo e criar condições para que as pessoas tenham sensibilidade com a
natureza.
Ensinar e aprender sem precisar estar numa educação formal (Escola),
apenas com os saberes da sociedade por meio da racionalidade que detemos como
espécie (GUIMARÃES, 2004). “O ambiente educativo não é o espaço físico escolar.
O ambiente educativo se constitui nas relações que se estabelecem (...) entre
escola e comunidade, entre comunidade e escola``. Na educação ambiental,
existem narrativas de que a sociedade precisa ser consciencializada via uma
educação, mas será que a educação basta? Estas abordagens que levam a crer
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que a educação é tudo que precisamos vem sendo discutidas já a tempo, trazendo
bases de que aos poucos incutir informações de forma formal ou não a uma
sociedade a longo prazo conseguiremos passar a mensagem que é desejada. Essa
lógica leva-nos a acreditar de que grão a grão podemos encher o papo da galinha,
numa lógica racional de que as lacunas da sociedade podem ser preenchidas
pouco a pouco. Embora essas ideias sejam reais e fatuais, é preciso abrir outras
possibilidades para efetivação das ideias sobre a educação ambiental.
(GUIMARÃES, 2004).
É importante não apenas focar na educação formal como única alternativa
pragmática, para não se correr o risco de não explorar outras alternativas de
comunicação e ensino. As ideologias de “Morin” que ilustra a disjunção pragmáticas
que incapacitam as pessoas de lidar com questões mais complexas e diversas que
são encontradas na sociedade, embora a educação formal possa trazer sempre
estratégias que ajudem a colmatar os desafios impostos pelas mudanças climáticas
no mundo (STRAUME, 2020).

Polarização social, mecanismos para uma Educação Ambiental mais
abrangente

Todas sociedades no mundo apresentam suas formas e normas educativas
para que lhes possibilitem um entendimento de acordo com as suas culturas e
etnias. Estas normas socioculturais, guiam suas filosofias éticas para ajudar a
normalizar as suas atitudes. Os mecanismos educativos, não podem ser olhados
com um único prisma, sem que sejam considerados todos aspetos sociais e locais
de cada uma das comunidades (MKHABELA, 2014).
Uma educação ambiental efetiva, deve ser cada vez mais localizada e
centrada nas diferenças sociais de cada sociedade, permitindo que as abordagens
busquem mais instrumentos educativos, que se adequam à situação real
(HORNSEY; FIELDING, 2017). Se os educadores compreenderem as dinâmicas
sociais, eles facilmente entenderão que as polarizações linguísticas precisam ser
utilizadas para que os conceitos sobre as mudanças climáticas sejam percebidos
em todos os estratos sociais existentes (FOY, 2020).
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A Educação por si só, não basta, mas é imprescindível para que ocorra a
mudança de paradigmas

A questão das mudanças climáticas impacta os aspectos econômicos e
sociais da sociedade. Razão pela qual várias pesquisas procuram associar os
aspectos sócio políticos que devem ou que são levados a cabo pensando sempre
na sociedade como centro das ações (SHARMA, 2011; ENZO FERRARI-LAGOS
et al., 2019).
O papel da educação embora seja o vetor motivacional para criar
consciência da sociedade, ela precisa ser utilizada como o grande mobilizador e
dinamizador, educando aos mais jovens sobre a problemática das mudanças
climáticas (ENZO FERRARI-LAGOS et al., 2019). A educação da sociedade é
acompanhada por vários movimentos sociais que procuram dinamizar e alertar o
mundo sobre a conscientização. Por exemplo o movimento #FridayforFuture#, foi
criado em abril de 2018, como um mecanismo para espalhar ideias ao mundo sobre
os impactos das mudanças climáticas e criar mecanismos para que os consensos
alcançados na conferência climática de Paris para limitar o aquecimento global
abaixo de 2°C seja alcançado por várias nações (MUTTARAK, 2015; WALLIS; LOY,
2021).

Considerações Finais

Neste texto que apresentamos, não tentamos colocar as formas definitivas
do pensar sobre a comunicação ambiental efetiva, no sentido de compreender o
ambiente, mas sim, mostrar vários olhares e discussões que podem trazer um guia
mais abrangente, sobre a importância de uma comunicação ambiental pedagógica.
Compreendemos igualmente que, para que uma sociedade esteja comprometida
com a conservação da natureza e seus recursos é importante que ela tenha afeção
por ela por meio do conhecimento dos seus valores, daí que, uma comunicação
ambiental mais inclusiva e menos formal, são necessárias para que os valores
socioambientais sejam cada vez mais tomados em conta.
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É importante que a aprendamos a ‘’pensar a questão ambiente’’ por meio de
questões de estratégia educativa com intervenções próprias de uma comunicação
como uma área de intervenção social, para entendermos a importância da ação
comunicativa para uma vida urbana mais saudável e mais amiga do ambiente.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NÃO-NEOLIBERAL: enfrentamentos,
tensionamentos na formação da/o educador/a ambiental e em sua prática
pedagógica
Antônio Luís Parlandin dos Santos5
Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior
Resumo
Este estudo situa-se na intersecção entre sociedade, ambiente e educação,
destacando as práticas e referenciais que orientaram o processo de espraiamento
educação ambiental no Brasil e explicita as contradições do processo de ensino e
aprendizagem que ocorre na educação escolar referente ao meio ambiente.
Objetiva com este texto refletir sobre os projetos de educação ambiental e societais
presentes na atualidade no Brasil. Para alcançar esse objetivo, realizamos uma
pesquisa de caráter bibliográfico. Defendemos que a educação ambiental é: uma
complexa onda de transformações; um banzeiro de transformações. Educação
ambiental é uma travessia de saberes num rio de solidariedade, luta e resistência...
Palavras-Chave: Educação ambiental, educadora ambiental, Amazônia.
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Introdução

Este estudo situa-se na intersecção entre sociedade, ambiente e educação,
destacando as práticas e referenciais que orientaram o processo de espraiamento
educação ambiental no Brasil e explicita as contradições do processo de ensino e
aprendizagem que ocorre na educação escolar referente ao meio ambiente.
Objetiva com este texto refletir sobre os projetos de educação ambiental e societais
presentes na atualidade no Brasil. Para alcançar esse objetivo, realizamos uma
pesquisa de caráter bibliográfico. De acordo com Gil (2009, p. 63), a pesquisa
bibliográfica demanda “a reflexão crítica dos assuntos estudados, de tal forma que
seja possível identificar [...] abordagens teóricas relevantes para o estudo do
fenômeno e, se possível, optar por uma abordagem capaz de fundamentar o
trabalho”.

Concepções de Educação Ambiental em disputa

O século XXI nos trouxe os desafios que a consolidação histórica do modo
de produção capitalista em âmbito global nos impôs. As contradições do modo de
vida propagado pelo capitalismo agora evidenciam-se nas “consequências da
modernidade” (GIDDENS, 2013).
Refletimos sobre o enfrentamento, resistência e superação do pensamento
ocidental moderno que aparta o ser humano da natureza e propaga um modelo
hegemônico de desenvolvimento que destrói perversamente o meio ambiente.
Nesse processo, imagens e processos nos permitiram partir de nossas ancoragens
e compreender a educação ambiental como um movimento teórico-prático de
mediação dialógico, coletivo, crítico, reflexivo, transformador, transdisciplinar,
intercultural e decolonial. Nesse sentido, adotamos uma perspectiva complexa ao
reunir diversos saberes e práticas num circuito de solidariedade, alteridade e
democracia. De acordo com Guimarães (2006, p. 21):
Os educadores, apesar de bem intencionados, geralmente ao buscarem
desenvolver as atividades reconhecidas de educação ambiental, apresentam uma
prática informada pelos paradigmas da sociedade moderna. Não podemos deixar
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de relembrar que os indivíduos em geral, entre eles os educadores, seres sociais
que somos, experienciamos em nosso cotidiano a dinâmica informada pelos
paradigmas da sociedade moderna que tende a se auto perpetuar e que, seguindo
essa tendência, é reprodutora de uma realidade estabelecida por uma
racionalidade hegemônica.
Nesse sentido, os objetivos e ancoragens que traduzem nossas
representações sobre a natureza, meio ambiente e a educação ambiental revelam
um percurso histórico de apartação, fragmentação e redução da vida e da
existência à dinâmica do processo de dominação do capital. O parasitismo e a
escravização de corpos, mentes e espíritos ao modelo, hoje, hegemônico,
globalmente nos aprisiona em um modo de vida que naturaliza a desigualdade
social e a padronização cultural. Para o autor:
A gravidade dos problemas socioambientais que apontam para a extinção
da vida planetária e/ou humana denota uma crise ecológica sem precedentes na
história do Planeta Terra, o que vem levar a um questionamento do modelo de
desenvolvimento das sociedades urbanas industriais. Como consequência deste
questionamento surge o tão proclamado desenvolvimento sustentável, como um
desenvolvimento econômico preocupado com a preservação ambiental para
garantir a sobrevivência das gerações futuras.
Nesse contexto, embora estejamos numa estrada que leva a destruição
planetária, a destruição dos seres vivos, não conseguimos ver a realidade para
além do aparente e quando o conseguimos, as mais variadas formas de violência
agigantam-se e revelam suas ferramentas de “tortura” do ser, de dominação, de
violência. As representações sociais construídas no dia a dia são hoje intensamente
bombardeadas por constructos que mobilizam nossa subjetividade para que não
nos libertemos da prisão invisível que é construída de forma conjunta por
opressores e oprimidos. Interessa que o oprimido não se reconheça preso. Que ele
seja também um agente de novas prisões e o faça com toda convicção de ser bom,
justo e digno.
Assim, vamos vivendo em um tempo de extremo negacionismo em que as
fake News ganham status de verdade e até mesmo governos são criados e geridos
por algozes do povo. Totalitarismos viram referencial a ser alcançado para a
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solução da miséria, da exclusão, do racismo e toda sorte de problemas que o ser
humano enfrenta.
Nesse contexto, nosso país atravessa uma grave crise que, configurada e
intensificada como Bolsonarismo, concretiza a necropolítica e, assim, o genocídio
da população brasileira vem ocorrendo com os abalos em nossa “jovem”
democracia. Está em curso, no Brasil, mudanças em todas as instituições que
fazem a barbárie parecer, nas ideologias e narrativas ventiladas, um “grande
avanço” nas conquistas democráticas.
Num cenário de mistificação da realidade, de acordo com Guimarães (2006),
no Brasil, consolidaram-se num espectro dinâmico e fluído de concepções e
práticas, duas precípuas que podemos identificar como um projeto conservador de
educação ambiental e uma concepção crítica de educação” e educação ambiental.
Com base na meritocracia e em uma visão liberal, um projeto conservador de
Educação propaga que a mudança da sociedade é consequência da transformação
de cada indivíduo, visto como seres em absoluta autonomia; a transformação
depende da vontade individual. Desta forma, a Educação por si só é capaz de
resolver todos os problemas da sociedade, basta ensinar o que é certo para cada
um adquirir o comportamento correto. Nesse sentido, ocorre a secundarização das
relações sociais nas práticas pedagógicas, destacando o indivíduo e a mudança de
seu comportamento em uma visão atomizada. De acordo com Guimarães (2006, p.
17):
Em uma concepção crítica de Educação, acredita-se que a transformação
da sociedade é causa e consequência (relação dialética) da transformação de cada
indivíduo, há uma reciprocidade dos processos no qual propicia a transformação
de ambos. Nesta visão, educando e educador são agentes sociais que atuam no
processo de transformações sociais e nesse processo se transformam; portanto, o
ensino é teoria-prática, é práxis. Ensino que se abre para a comunidade com seus
problemas socioambientais, sendo a intervenção nesta realidade a promoção do
ambiente educativo e o conteúdo do trabalho pedagógico. GUIMARÃES (2006, p.
17).
Krenak (2019), em “Ideias para adiar o fim do mundo”, nos fala dos
paraquedas coloridos que podemos usar para resistir a mais uma queda por que
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passamos no início do século XXI. Trata-se da destruição da vida na Terra
comandada pelas grandes corporações e instituições modernas, que foram criadas
com base na ideia de humanidade homogeneizadora e legitimadora da violência
que vem destruindo a pluralidade das comunidades humanas há séculos.
Ao questionar a padronização de uma humanidade homogênea, formadora
de consumidores “zumbis”, Krenak (2019) nos convida a manter a esperança: se
suspendem o céu, podemos ampliar nosso horizonte e enriquecer nossas
subjetividades. O pensamento moderno acidental nos aparta da natureza, nos leva
ao seu consumo e destruição, porém não somos iguais e nosso roteiro de vida pode
ser guiado pela atração que nossas diferenças geram e, assim, preservar nossa
alegria e visões e poéticas sobre a existência. De acordo com Krenk (2019, p. 13):
Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em
sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância
muito grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar
vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente
espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover.
Tudo é natureza! Fazemos parte do cosmos e a vida frui embalada por
nossos sonhos, afirma Krenak (2019, p. 13): “Então, pregam o fim do mundo como
uma possibilidade de fazer a gente desistir de nossos próprios sonhos. E minha
provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais
uma história”. Nesse sentido, o autor esclarece os exemplos e as estratégias
utilizadas pelos povos originários para lidar com a colonização e re (existir) sem
entrar para o “clube dos civilizados”.
A padronização do modo de viver, a ligação artificial do bem-estar com o
modelo

de

progresso,

as

narrativas

globalizantes

como

o

“mito

da

sustentabilidade”, a busca desenfreada das corporações capitalistas pelo lucro, o
incentivo absurdo ao consumismo, vão afastando cada vez mais a humanidade da
terra, deslocando-a para um abismo de destruição e perversidades. Para Krenak
(2019, p. 11-12):
Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados
nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas
margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina.
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São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes – a sub-humanidade. Porque tem
uma humanidade, vamos dizer, bacana. E tem uma camada mais bruta, rústica,
orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que
eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos
na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as
corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da
terra de sua mãe.
Diante dessas reflexões, defendemos que a educação ambiental é: uma
complexa onda de transformações; um banzeiro de transformações. Educação
ambiental é uma travessia de saberes num rio de solidariedade, luta e resistência...
É a transformação do mundo por meio da ação-reflexão, que engloba muitos modos
de vida… que se opõe à desigualdade social e à padronização de pessoas e seus
grupos

de

pertença,

que

religa

a

complexidade

da

biodiversidade

e

sociodiversidade sem apartá-las… É a denúncia contra a mortandade propagada
pela modernidade ocidental capitalista, pelo neoliberalismo, pelo agronegócio. É a
reinvenção da vida com toda a sua beleza e amor! É intercultural e decolonial! É
dialógica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DO FOLCLORE
Thaynara Raelly da Costa Silva 6
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Resumo
Educação Ambiental (EA) é um tema que na atualidade, tem se destacado em
razão das grandes agressões que o meio ambiente tem sofrido, desde o surgimento
da Revolução Industrial. Essa temática surge com o intuito de conscientizar e
educar as pessoas acerca da importância da preservação da natureza. Desta
forma, este estudo tem como objetivo associar as informações de conscientização
ambiental presente nas narrativas das Lendas Amazônicas transmitidas pela
tradição oral através do tempo, com temas ambientais, assim como destacar os
problemas ambientais descritos em cada narrativa para assim se trabalhar a
Educação Ambiental. Sendo assim, com base na lenda do Curupira, adaptada para
esta proposta, se propõe a produção de um teatro folclórico dinâmico, com
distribuição de fichas com nomes de personagens fictícios que irá ajudar o Curupira
no trabalho de proteger a natureza, encarregando assim, que os participantes
tenham um papel central na construção da história que sempre pode mudar. Desta
maneira, no final, espera-se que a experiência seja significativa, para a percepção
ambiental e que a sensibilização seja ancorada nos participantes.
Palavras-chave: Educação ambiental, lendas amazônicas, teatro folclórico.
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Introdução
“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver:
uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta terra.”
Leonardo Boff
A humanidade passou por diversas transformações que fizeram modificar
seu comportamento com a natureza. O ser humano de nômade, passou a ser
agricultor e posteriormente, desenvolveu as civilizações, mas foi somente a partir
da industrialização advinda da revolução industrial, que a percepção do meio
ambiente mudou de forma drástica, e assim a natureza, vista antes como
indissociável com a humanidade, passou a ser algo isolado, inferior e servil da
sociedade. E esta visão afetou todos os ramos da vida, como a educação, que foca
em produzir meios para atender as necessidades humanas, sem reconhecer a
relação homem-natureza, produzindo indivíduos produtores da exploração dos
recursos que são esgotáveis.
Vale ressaltar que, com as novas configurações socioeconômicas formadas
pelo modo de produção capitalista e com o surgimento da globalização, foram
gerados vários problemas (esgotamento dos recursos naturais, a destruição de
ecossistemas e consequentemente, perda da biodiversidade, aquecimento global,
dentre outros) que obrigaram a humanidade a repensar seu comportamento, pois
ao contrário dos outros seres vivos que habitam a Terra, que sobrevivem de forma
equilibrada e natural, a ignorância humana e o consumo exagerado atrapalharam
a possibilidade de um relacionamento saudável com a biosfera.
Partindo desse contexto, é evidente que a Educação Ambiental (EA) em uma
perspectiva escolar, é de suma importância para discutir uma temática muito
presente e que vem ganhando cada vez mais destaque na atualidade: consciência
ambiental. Essa temática busca compreender que os problemas ambientais são
consequências dos nossos atos no cotidiano, por exemplo: a caça de animais
silvestres - que leva as espécies a entrarem na categoria de risco de extinção - o
desmatamento, a poluição das águas, em resumo, a destruição da fauna, flora e
dos afluentes. E para resolvermos isto, é necessário ter racionalidade ao tratarmos
dos recursos naturais, pois são limitados.
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Assim, a EA surge como uma alternativa para modificar essas posturas
degradantes da contemporaneidade, através da implantação da Lei nº 9.795/99 que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil (PNEA). Segundo
Quintas (2004):
A Educação Ambiental, para cumprir a sua finalidade, conforme
definida na Constituição Federal, na Lei 9.795/99, que institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e em seu Decreto
regulamentador (4.281/02), deve proporcionar as condições para o
desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos
sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, exerçam
o controle social da gestão ambiental pública (QUINTAS, 2004, p.
127).

Neste sentido, em virtude dos problemas supracitados e da importância da
Educação Ambiental em relação ao cenário de incertezas sobre o status atual do
planeta, busca-se destacar Lendas Amazônicas como forma de desenvolver a
Educação Ambiental e valorizar a cultura amazônica, visto que as lendas são ricas
em informação das populações locais, transmitidas fora dos espaços escolares,
passadas de geração em geração, constituindo o conhecimento empírico e a
sobrevivência de saberes tradicionais. Como diz Machado em seus textos
intitulados “Os imortais” que abre com considerações a respeito das lendas: “As
lendas são a poesia do povo; elas correm de tribo em tribo; de lar em lar, como a
história doméstica das ideias e dos fatos, como pão bento da instrução familiar”
(ASSIS, 1838, sem paginação).
Além disso, como bem sabemos, existem várias lendas folclóricas
amazônicas que possuem grande potencial para serem empregadas para a
Educação Ambiental, sendo um excelente caminho quando bem contextualizadas
e trabalhadas para chegar às crianças e jovens, podendo conduzi-las, através da
história, ao desenvolvimento de uma consciência ambiental. No gênero literário, as
lendas combinam narração e imagem abstrata.
Posto isto, para abordagem do tema com as lendas buscou-se na peça
teatral um potencial meio de aprendizagem e conscientização por parte das
crianças e jovens que serão ativos na produção da peça referente a lenda que
trabalha a proteção da floresta (fauna e flora). O teatro foi escolhido pois acreditase que é um enorme facilitador de aprendizagem. Assim, o presente trabalho
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objetiva-se por meio da Lenda do Curupira mostrar o desenvolvimento e
apresentação de uma peça de teatro adaptada e dinâmica, como forma de
educação ambiental, alertando sobre a preservação das florestas, animais e o
nosso papel nisso tudo.

Educação Ambiental (EA) e as Lendas Amazônicas (Curupira)

A EA tem um conjunto de práticas sociais e educativas (CRAVO; LIMA,
2017) que devem atuar em todos os setores da sociedade, contextualizando temas
que estão relacionados a assuntos globais com enfoque de preservar os recursos
naturais e estabelecer relações compatíveis entre a sociedade humana e a
natureza em uma perspectiva de interdisciplinaridade. Segundo a Lei 9.795/1999,
que dispõe sobre a educação ambiental:
A Educação Ambiental compreende 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. 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.

Segundo Torres (1996), a EA deve ser trabalhada em uma perspectiva que
permita contribuir na formulação de respostas à sociedade em seu conjunto. Em
sentido mais amplo, se trata de construir novas realidades e novos estilos de
desenvolvimento que admitam as manifestações da diversidade natural e cultural,
do

desenvolvimento

de

potencialidades

individuais

e

coletivas

para

a

transformação de um projeto educativo. Logo, a Educação Ambiental propiciará ao
indivíduo visão mais abrangente, processo este que requer continuidade visando à
atuação crítica e participativa, para a conservação da natureza como um marco do
desenvolvimento sustentável (CERVANTES et al., 1992).
Desse modo, se faz necessário o desenvolvimento de ações de caráter
educacional que provoquem mudanças e reflexões profundas na sociedade atual.
É por esta razão que é fundamental que os orientadores ambientais utilizem de
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variadas ferramentas, como por exemplo, nesse caso em específico, as lendas do
folclore amazônico, que através da cognição, afetividade e participação podem
representar uma estratégica para que a EA possa desempenhar o seu papel, o que
significa promover a oportunidade da comunidade se envolver na construção de
uma sociedade mais responsável para assim levar a reflexão sobre as questões
ambientais presentes, juntamente com o papel de cada um com o meio.
O folclore marca uma parcela da cultura popular que representa aquela
produzida pelo povo e com o passar do tempo, a cultura do povo alcança certas
regras ou normas que se repetem (NEVES, 2014). Entretanto, segundo Cascudo
(2002) não significa estagnação, visto que:

O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta
dimensão, sensível ao seu ambiente. Não apenas conserva,
depende e mantém os padrões do entendimento e da ação, mas
remodela, refaz ou abandona elementos que se esvaziaram de
motivos ou finalidades indispensáveis a determinadas sequências
ou presença grupal (CASCUDO, 2002, p. 240).

Como afirma Salles (1969, p. 881-882) o folclore é uma “matéria viva”,
produto da cultura, uma vez que a sociedade participa na sua criação e
manutenção. Consequentemente, por ser uma manifestação que pode ser
transmitida por todos, seria fundamental pensar o folclore como alternativa
metodológica para educação ambiental, que através de música e personagens,
envolve discursos ambientais.
No que diz respeito ao folclore amazônico, destaca-se as lendas, que
podemos ainda hoje, observar uma rica tradição, as quais são narrativas que fazem
parte do patrimônio cultural. De modo especial, as lendas amazônicas se
diversificam, pela presença de um imenso mundo de diferentes culturas e pelas
fantasmagorias nas florestas.
Desta maneira, alguns autores classificam as lendas amazônicas, pois notase distintos temas que a comunidade pretende ressaltar. Assim, segundo Bezerra
(1995), as lendas podem ser divididas em seis grupos: Lendas Cosmogônicas
(retrata a formação do universo); Lendas Etiológicas (narram a origem das coisas
como a lenda da mandioca, do guaraná); Lendas Heroicas (tratam dos heróis como
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as Amazonas); Lendas de Encantamento (relativas à feitiçaria, magia, coisa
maravilhosa, sedução); Lendas Ornitológicas (relativas às aves) e Lendas
Mitológicas (que narram os mitos, como a lenda do boto, do curupira, entre outros).
A partir dessa discussão, em torno do folclore, que acreditamos que as
Lendas Amazônicas, especificamente, a lenda do Curupira, de caráter mitológico,
possui um grande potencial para ser utilizada em Educação Ambiental, se
corretamente contextualizada.

Lenda do Curupira (Teatro)

A Lenda do Curupira é muito contada, porém as informações a respeito
desse ser encantado são as mais desencontradas no quesito aparência, dizem que
tem cabelos avermelhados ou verdes revoltos, sem orifício para urinar e evacuar,
dentes verdes ou azuis acavalados, enorme nariz, unhas compridas e afiadas, pés
virados para trás; são tantas as descrições acerca do curupira, mais ao certo
mesmo, só as semelhanças das narrativas sobre a história, quando falam que ele
é vigilante das matas. Segundo Pereira (2001, p. 40):
Na teogonia indígena o Curupira apresenta-se como um moleque
de aproximadamente sete anos, com o corpo coberto de longos
pelos e tendo os pés virados para trás. As primeiras informações
foram registradas pelos portugueses, nos primeiros séculos do
descobrimento, e desde aquela época é visto como um ente
maléfico, um demônio ou um mau espírito; evidentemente que foi
pintado com as tintas da paleta dos missionários, as mesmas que
coloriram o Jurupari. As informações também são as mais diversas:
Ora é um duende benfazejo, ora um demônio mau; ora um gnomo
ou um ogro. O ponto em que todos são unânimes é quanto sua
condição de deus autóctone das selvas, um protetor.

Esse personagem por ser conhecido como vigilante das matas, observa-se
que na descrição, aparece cuidando para que homem não tire da floresta mais do
que precisa para sobreviver e ainda coíbe os caçadores de matarem animais ou
filhotes, evitando a morte desnecessária de animais. O seu castigo aos que
derrubam as árvores é impiedoso. De acordo com Bezerra (1995, p. 29) “Na mata
o curupira atrai os caçadores mudando-os, deixando-os perdidos durante horas e
até dias”.
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Como já foi abordado, no quesito aparência, o Curupira pode ter várias
descrições, no entanto, a maioria o descreve como guardião da mata de estatura
baixa, com cabelos avermelhados (cor de fogo) e pés voltados para trás. A sua
relação com as questões do meio ambiente pode ser observada quando as histórias
contadas tomam rumos na proteção da floresta. E fazendo uma comparação
esdrúxula das punições que o curupira aplica sobre os caçadores, hoje podemos
observar isto através das leis ambientais, que tem o papel de impedir as caças de
animais, especialmente, em risco de extinção.
Desse modo, com a perspectiva de uma promissora ferramenta para
trabalhar a Educação Ambiental, o teatro dinâmico interativo foi selecionado pois
envolve criatividade, autonomia dos participantes, emoção e sentimento na
construção dos principais conceitos da questão ambiental (PHILIPPI JR.;
PELICIONI, 2005, p. 469), o que torna uma excelente proposta de ensino. Uma vez
que, a educação lúdica coopera e influencia o desenvolvimento de crianças e
jovens, possibilitando assim, a produção séria de conhecimento (BRUM; PEREIRA,
1996). Neste sentido, avalia-se que o teatro folclórico sobre problemas ambientais
possa acender explicações e estimular atitudes pelos seus espectadores.
Assim sendo, é proposto que as apresentações ocorram em um espaço com
a ambientação do cenário de uma floresta, ou então, um parque ambiental por
exemplo, espaços que se aproximem ao máximo do real. Os membros da peça,
ajudantes do Curupira, ou seja, alguns dos espectadores, usariam figurinos e
objetos de cena de suas escolhas, os seus nomes fictícios serão dados por fichas
sorteadas, enquanto os demais, seriam a plateia que sempre iria interagir na
produção da apresentação. Antes de toda apresentação, seria sorteado um
problema ambiental que a mata vem presenciando, o público e o Curupira (narrador
da peça e guia) irão desvendar o incêndio na floresta, o sumiço da tartaruga da
Amazônia, o surgimento de lixos no rio, ou seja, serão várias questões que deverão
ser solucionadas, com o objetivo de ensinar a conscientização ambiental.
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Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo associar as informações de conscientização
ambiental presente nas narrativas da Lenda Amazônica do Curupira em que o meio
ambiente é o pano de fundo com abordagem dos problemas ambientais cujo
enfoque é a Educação Ambiental.
Nesse contexto, espera-se que essa ação contribua ainda mais para
enriquecer o conhecimento dos participantes e que seja uma experiência marcante
em suas memórias, pois o teatro é uma das melhores estratégias e alternativas,
sendo capaz de entreter, comunicar e educar de forma lúdica e prazerosa a respeito
da Educação Ambiental. Além disso, esta forma de abordagem permite ainda a
utilização de uma linguagem clara, promovendo o entendimento e apreensão dos
temas tratados para proporcionar uma troca de saberes entre os espectadores e os
participantes da peça.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS MÍDIAS: “acaba com o lixão”
como uma proposta educacional
Ana Caroline David Ramos8
Marcos Vinícius Sousa Leal9

Resumo
As questões socioambientais nas grandes cidades, atualmente, surgem como uma
nova proporcionalidade, principalmente, no Antropoceno, no qual o ser humano
ocupa áreas periféricas, de riscos, utilizando e degradando o solo, por exemplo,
com poucas ou nenhuma ação do poder público local. As denúncias, quanto aos
problemas ambientais, são mostradas, muitas das vezes, na TV, programas de
rádio, jornais impressos e nas redes sociais, como o YouTube. Para isto, o referido
artigo buscou analisar, na plataforma de vídeo YouTube, as paródias da
webcelebridade e cantora Leona Vingativa, no qual uma delas faz referência ao
intenso processo de degradação em área de periferia de Belém-PA, mais
precisamente no bairro do Jurunas. Para a realização da análise, primeiramente
ocorreu o embasamento teórico e, depois, análise dos vídeos no canal da cantora,
onde o vídeo “Acaba com o lixão” foi o selecionado para a discussão. Portanto, o
YouTube se mostrando como uma ferramenta propícia ao compartilhamento das
ideias sobre Educação Ambiental. Contudo, no fim deste, destacamos outros
aplicativos, além do YouTube, para a propagação de assuntos ligados à Educação
Ambiental.
Palavras-chaves: Educação ambiental, mídia, Leona Vingativa, YouTube.
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Introdução

É inegável o papel das mídias para a atualidade, elas estão presentes no
cotidiano de uma parcela considerável da população, funcionando como um meio
bastante veloz de comunicação, com potencial enorme de propagação não só de
informações, mas de conhecimento.
A Educação Ambiental tem como premissa atravessar todos os níveis de
aprendizado, sejam eles dotados de rigor teórico ou não. Diante disto considera-se
que esta possui uma complexidade que refuta o conhecimento compartimentado e
parte da abordagem integral do meio ambiente, ela guarda também uma série de
concepções, por isso, para essa discussão é elencada a percepção da Educação
Ambiental crítica, considerando a necessidade de uma relação dialética para
prática da transformação e o ensino baseado na práxis.
Relacionando estas temáticas podemos perceber as mídias como um
importante recurso a ser utilizado para difundir a Educação Ambiental, aderindo
assim a era da informação, utilizando-se de suas ferramentas e de sua
abrangência.
Apresentaremos aqui um estudo sobre Educação ambiental e as mídias,
com enfoque nos vídeos da artista Leona Vingativa, uma web celebridade
paraense, disponíveis na plataforma YouTube. Foram selecionados vídeos que
discutem a questão do meio ambiente e sua relação com ser humano, sendo
enfatizado o vídeo intitulado “Acaba com o lixão” que traz à pauta a problemática
do descarte inadequado dos resíduos sólidos e suas consequências. Os vídeos,
assim como outros tipos de mídias, configuram-se como ferramentas de
aprendizagem sobre a temática ambiental urgente no âmbito da cidade de Belém
do Pará.

Educação Ambiental e Complexidade
A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) estabelece, em
seu Artigo 2º, que “a Educação Ambiental é um componente essencial e
permanente na Educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,
57

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e nãoformal”. No entanto, para que a legislação seja aplicada é necessário a priori
entendermos os pontos de vista acerca da Educação Ambiental.
Para Guimarães (2006) a Educação Ambiental faz parte do processo
educacional e parte de diferentes projetos orientados por “visões sociais de
mundo”. As concepções mais conservadoras propõem práticas que legitimam o
modelo atual de sociedade, baseado em uma percepção liberal, fragmentada, que
coloca o indivíduo como capaz de resolver todas as problemáticas, partindo do
aprendizado e da mudança de comportamento, “a transformação depende da
vontade individual”, colocando as relações sociais em segundo plano. Já a proposta
de Educação ambiental crítica busca mostrar as relações de poder existentes na
sociedade, significando uma “Educação política”, que localiza os sujeitos
historicamente e compreende o meio ambiente em sua totalidade complexa.
Em uma concepção crítica de Educação, acredita-se que a
transformação da sociedade é causa e consequência (relação
dialética) da transformação de cada indivíduo, há uma
reciprocidade dos processos no qual propicia a transformação
de ambos. Nesta visão, educando e educador são agentes
sociais que atuam no processo de transformações sociais e
nesse processo se transformam; portanto, o ensino é teoriaprática, é práxis (GUIMARÃES, 2006, p. 17).
A Educação Ambiental de caráter crítico, portanto, cultiva uma visão integral
do meio ambiente, percebendo os problemas socioambientais por meio de
intervenções e participação dos vários atores envolvidos no processo, a fim de
buscar as transformações necessárias. Assim os indivíduos transformam o meio à
medida em que esse os transforma, sendo esta relação uma troca mútua, e não
apenas uma via de mão única, onde o detentor do conhecimento repassa as
informações. Partindo deste entendimento, que será adotado neste estudo, a
dominação e a exploração do ser humano sobre a natureza, que provoca a
degradação e desencadeia a crise ambiental revela-se, para que assim possa ser
discutida e repensada.
O conceito de complexidade ambiental elaborado por Leff (2009)
fundamenta, no bojo da conjuntura apresentada, o pensamento sobre a
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integralidade do meio ambiente. Para este autor a “complexidade ambiental emerge
da relação entre o real e o simbólico; é um processo de relações ônticas,
ontológicas e epistemológicas; de hibridização da natureza, da tecnologia e da
cultura”. À vista disso, o pensamento compartimentado, o mundo coisificado, a
pessoa dissociada do ser, a natureza com recurso natural a ser explorado e
entendido como algo externo, não existe mais, a ideia de meio ambiente agora
parte da globalidade que emerge do diálogo de saberes, e não apenas do saber
real, mas também do saber simbólico, das inter-relações de mundo e de vida que
estão em permanente processo diferentes e variados.
Para corroborar com este pensamento Pesci (2003) fala que a
“complexidade ambiental é tanta, em decorrência da multiplicidade de relações que
se estabelecem entre todas as partes de um sistema vivo, que quanto mais aberta
mais gera, potencialmente a entropia” (PESCI, 2003). Sendo assim, amplia-se o
território de atuação da Educação Ambiental, que passa a questionar não apenas
a degradação dos ecossistemas, e sim, o modo como o ser humano construiu e
constituiu sua relação dissociada do meio ambiente ao qual pertence.
Há algum tempo a sociedade vem discutindo e reconhecendo a gravidade
dos problemas ambientais, que estes são decorrência de um modelo de
desenvolvimento econômico de forte impacto ambiental e aponta-se a Educação
Ambiental como uma importante ação para a superação destes problemas
(GUIMARÃES, 2006).
No entanto, quebrar esse paradigma entre modelo implementado e bastante
enraizado, e a necessidade de combater a degradação com propósito da
manutenção da vida humana consiste em uma árdua tarefa que envolve diversos
interesses e conflitos de poder. Para tanto, trata-se de recuperar toda potência
racional do intelecto, vinculada tanto ao pensamento lógico da ciência cartesiana,
como ao pensamento irracional da produção artística, ou seja, sob todos os
aspectos. (PESCI, 2003 p. 134)
Sendo assim, para evoluir nesta questão a prática educativa deve estar
baseada na relação teoria e prática, a práxis, que produz conhecimento concreto e
vai além da superficialidade das discussões e aprofunda a necessidade da
resolução da problemática, e vai além, podendo propor a transformação e a
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reconexão dos seres no mundo e com o mundo. Seguindo a premissa de que os
humanos devem ser responsáveis em construir, ou reconstruir seu ambiente, pois
são eles que o habitam, no entanto, para isso é necessário um projeto de
aprendizagem da cultura da sustentabilidade vinculada com proteção, conservação
e preservação do meio ambiente.
Pesci (2003) ressalta a importância de enfatizar o valor da pedagogia para
compreender a complexidade ambiental e formar agentes transformadores do
ambiente capazes de afrontar tal complexidade. Diante desta ideia podemos
vislumbrar o trabalho pedagógico como o início de uma mudança de
comportamento, partindo da ressignificação da relação desses agentes com o
ambiente que habitam, dentro das complexidades que este possui. Ao entender
que são parte integrante da complexidade do ambiente, aflora a percepção que
todas as ações geram consequências, entendendo a urgência em solucionar a
questão ambiental.

Educação Ambiental e as Mídias

Para trabalhar a Educação Ambiental de forma permanente e articulada, em
caráter formal e não-formal, esta precisa acompanhar o movimento de
transformação da sociedade adaptando-se à realidade vivenciada por crianças,
jovens e adultos, integrando-se às suas atividades diárias. Para tanto, trazemos à
luz o primeiro princípio da Política Nacional de Educação Ambiental que trata do
“enfoque humanista, holístico, democrático e participativo”, assim, considerando o
espaço escolar que compreende um espaço educacional formal, ou mesmo outras
atividades de cunho não-formal, deve-se considerar estes importantes aspectos.
Considerando o conceito de Educação Ambiental crítica apresentado,
somando-se ao enfoque apontado pela Política, é necessário entender que a
criticidade tenta combater a alienação e para isso objetiva formar sujeitos capazes
de questionar, discordando ou concordando com a realidade posta, a partir de sua
análise, não aceitando a simples reprodução.
Neste contexto, Guimarães (2006) indica que “os educadores, apesar de
bem intencionados, geralmente ao buscarem desenvolver as atividades
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reconhecidas de educação ambiental, apresentam uma prática informada pelos
paradigmas da sociedade moderna”. Pensando nisso, para efetivação da
criticidade proposta deve-se buscar romper com estes paradigmas por meio da
reflexão, já que os educadores, como os demais indivíduos, são seres sociais, e
por isso vivenciam no dia-a-dia “a dinâmica informada pelos paradigmas da
sociedade moderna” que, se não questionada, tende a perdurar, sendo reproduzida
em um círculo vicioso de repetição de padrões.
Desse modo, o mesmo autor aponta como algo fundamental de ser
enfrentado na formação do educador ambiental o rompimento com essa
“armadilha” paradigmática, para que este possa, como sujeito de seu fazer
pedagógico, incorporar práticas diferenciadas e criativas no movimento individual e
coletivo de transformação e construção de uma nova realidade socioambiental.

A ruptura dessa armadilha se dará na práxis pedagógica de
reflexão crítica e ação participativa de educando e
educadores, que una de forma indissociável teoria e prática,
reflexão e ação, razão e emoção, indivíduo e coletivo, escola
e comunidade, local e global, em ambientes educativos
resultantes de projetos pedagógicos que vivenciem o saber
fazer criticamente consciente de intervenção na realidade, por
práticas refletidas, problematizadoras e diferenciadoras, que
se fazem politicamente influentes no exercício da cidadania
(GUIMARÃES, 2006, p. 21).

A práxis pedagógica precisa, então, envolver todos os seus autores, sendo
assim democrática e participativa, ao passo que deve considerar a condição
humana envolvida na questão, bem como ser holística levando em conta todas as
faces da educação e do meio ambiente.
Nossas relações sociais ou mesmo com o nosso mundo, nossa interação
com o meio ambiente e com a natureza, pode ser considerada um momento de
aprendizado. Nós como indivíduos podemos até não estar conscientes disto, no
entanto, todas as trocas que estabelecemos, seja por meio de palavras, gestos,
qualifica-se como reciprocidade de saberes e de serviços com uma outra pessoa,
portanto, costuma ser também um momento de aprendizagem (BRANDÃO apud
LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013).
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Corroborando com este pensamento, podemos crer que toda ligação
oportuniza a prática da Educação Ambiental, já que todas elas constituem um
momento de aprendizagem.
Loureiro e Layrargues (2013) afirmam que no campo da educação formal
estamos acostumados ao mundo da escola tradicional, onde o processo formal da
educação ao mesmo tempo aproxima e opõe uma pessoa-que-sabe-e-ensina e
pessoas-que-não-sabem-e- aprendem. O respeito universal à figura do “mestre”,
ratifica este modelo do ensinar-e-aprender.
Estamos diante, por conseguinte, de um paradigma a ser combatido. Em
uma concepção crítica o mestre, no caso o professor, é um sujeito que participa do
processo de aprendizagem juntamente com os demais, ele pode agir como um
articulador, um fomentador.
Nas últimas duas décadas do século XX assistimos a grandes mudanças,
tanto no campo socioeconômico e político, quanto no campo da cultura, da ciência
e da tecnologia, mas, sobretudo, no campo da ecologia. Não fazemos uma ideia
clara ainda do que deverá representar, para todos nós, a globalização crescente da
economia, das comunicações e da cultura. Finalmente, as transformações
tecnológicas tornaram possível o surgimento da era da informação” (GADOTTI
apud LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013).
Neste sentido, o uso das mídias sociais ganha proporção global e atinge
todas as faixas etárias e classes sociais, a propagação de informações tem se
tornado cada vez mais volumosa nos dias atuais, já que com o advento das
Tecnologias da Informação (TIC´s), as notícias passaram a circular de forma muito
rápida. Para acompanhar essa reformulação social no campo da comunicação e se
fazer presente cotidianamente a Educação ambiental deve estar inserida na
realidade, proporcionando conhecimentos de qualidade por este meio de largo
alcance.
De acordo com Melo e Boll (2009), “agora o acesso ao conhecimento pode
estar tanto próximo ao espaço físico geográfico quanto próximo ao espaço
conectivo de uma rede comunicativa e dilatada que só a mobilidade da Cultura
Digital pode oferecer”, sendo assim, a tecnologia é capaz de destruir barreiras como
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a distância e o tempo, propiciando o elo para a construção do conhecimento em
espaços diversificados.
Faz-se necessário reconhecer o potencial comunicativo das mídias nos dias
atuais, considerando suas possibilidades na propagação de conhecimentos
relevantes a respeito dos diversos temas a serem tratados no escopo da Educação
Ambiental.

Estruturação

Para Minayo (2001, p. 16) a metodologia é o caminho do pensamento e a
prática exercida na abordagem da realidade, ou seja, inclui as concepções teóricas
de abordagem, o conjunto de técnicas e recursos que possibilitam a representação
da realidade. Partindo dessa concepção, este artigo foi desenvolvido como parte
da avaliação da disciplina Ambiente, Sociedade e Educação, pertencente ao
Programa

de

Pós-Graduação

em

Ensino

de

Ciências

Ambientais

(PROFCIAMB/UFPA) e sob orientação da docente e doutora Marilena Loureiro,
considerando etapas específicas, no qual a primeira se deu através de um
levantamento bibliográfico, que proporcionou embasamento teórico em relação à
temática que será discutida adiante.
Posteriormente, utilizou-se a pesquisa qualitativa on-line: a etnografia virtual.
A etnografia virtual ou etnografia digital é conceituada por Hine (2000) como um
meio que estuda as práticas sociais na internet e o significado destas para os
participantes, permitindo um estudo mais detalhado das relações nos espaços
virtuais.
Sendo assim, a segunda etapa se desenvolveu na utilização da ferramenta
de áudio-vídeo YouTube. Através da referida plataforma, foi possível acessar os
vídeos da artista Leona Vingativa, uma web celebridade paraense, que discutia a
questão do meio ambiente e sua relação com ser humano, atendendo um dos focos
do artigo. No total, Leona possui três vídeos que retratam o assunto, porém, no
ensejo, foi selecionado apenas um “Acaba com o Lixão”, uma paródia da música
“Bola rebola”, da cantora brasileira Anitta.
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“Acaba com Lixão” e a Percepção da Educação Ambiental

Silva et al. (2017) diz que a cidade de Belém se encontra edificada sob uma
península fluvial, contornada ao sul pelo rio Guamá e a oeste pela baía do Guajará,
portanto, é uma cidade erguida sobre um solo de aluvião; em áreas de baixa altitude
é considerada, tecnicamente, uma cidade fluviátil, classificada como uma cidade
palustre, ou seja, que ocorre transbordamentos periódicos dos rios. Por conta disso,
houve o aterramento de planícies na área central de Belém, visando a criação de
novas superfícies, construção de diques para a ampliação da capacidade de
suporte, às fundações e expansão da urbanização, como afirma Braga, Luz e Ponte
(2017).
Ainda em Silva et al. (2017), as mudanças referentes à estrutura urbana não
se distribuíram em toda a extensão da cidade de Belém, o que se verificou foi a
concentração da infraestrutura nas áreas centrais, expulsando assim, a população
de baixa renda que ali residia para áreas à margem da urbanização.
É no contexto das transformações da década de 70 (intenso fluxo migratório
campo- cidade), que os adensamentos das periferias de Belém ganham forças,
potencializando o processo de degradação devido a intensificação do uso e da
ocupação do solo em áreas de planície de inundação. A urbanização e ocupação
das áreas rebaixadas de Belém, pela população de baixa renda, caracterizam-se
pelo agravamento das condições de saneamento e, consequentemente, dos níveis
de qualidade de vida das pessoas que ali residem.
De acordo com Silva et al. (2017), o processo de ocupação foi construído
baseado em palafitas e, para promover o acesso da população, o local,
paulatinamente, foi sendo aterrado com lixos, caroços de açaí, serragem e piçarra.
As áreas urbanas consolidadas já perderam suas características naturais, pois os
aterros e a impermeabilização do solo são tão presentes que descaracteriza os
processos pedogenéticos responsáveis pela sua formação e desenvolvimento que
são substituídos pela ação do homem no qual retira e adiciona materiais ao meio
ambiente.
Atualmente, as áreas periféricas da cidade de Belém ou assentamentos
precários, denominação reforçada por França (1995), passam por um intenso
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processo de degradação socioambiental. Cristo (2013) reitera que os canais ou as
bacias hidrográficas, são marcas do processo acelerado e desorganizado da
cidade, pois, são locais que sofrem com a intensa relação sociedade e meio
ambiente, quanto ao descarte de lixos ou resíduos em seus corpos hídricos.
Braga, Luz e Ponte (2017) complementam e afirmam que, através das
ocupações espontâneas às margens das bacias, especialmente nas porções mais
baixas topograficamente, eventos de alagamentos ocorrem devido ao intenso
processo de antropização e uso e ocupação do solo desses locais. Júnior e Silva
(2020), no que tange aos alagamentos em áreas de baixadas ou de bacias
hidrográficas em Belém-PA, afirmam que os moradores, além de contribuírem com
os riscos, como despejo de lixo nos rios e de aterros no solo dos bairros, também
não recebem ações da Prefeitura de Belém no sentido de mitigar.
Em vista disso cabe, especialmente ao poder público municipal, lançar
programas de Educação Ambiental, inserindo toda a população atingida, a fim de
promover a conscientização crítica quanto aos seus locais de moradias, mostrando
os riscos e as consequências que a relação (negativa) entre ser humano e natureza
traz.
Diante desse cenário, a população, por muitas das vezes, funciona como
denunciadora destas problemáticas socioambientais que ocorrem em seus bairros,
mostrando as consequências de um alagamento, por exemplo, perdas materiais,
dentre outras, através das redes sociais (Facebook, YouTube, Instagram, etc).
Buscando compreender a análise entre Educação Ambiental e a mídia, este
artigo propõe o uso da ferramenta YouTube juntamente com a persona criada por
Leandro Olin dos Santos ou mais conhecida como Leona Vingativa - uma
webcelebridade e cantora paraense - e como a Educação Ambiental é transmitida
através dos mesmos.
O espaço digital agrega diversas informações, possibilitando que indivíduos,
até então desconhecidos, ganhem visibilidade e força com suas falas, atos e
pensamentos.
Considerando tal afirmação, o jovem periférico belenense, morador do bairro
do Jurunas, Leandro Olin, que carrega em sua identidade o nome de “Leona
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Vingativa”, ganhou espaço digital, precisamente na plataforma YouTube,
expandindo seus vídeos para além de seu bairro.
Em 2019, Leona Vingativa, lança em seu canal, que atende pelo nome da
artista, o webclipe “Acaba com Lixão”, superando mais de 400 mil visualizações.
Através de uma paródia, baseada na música “Bola rebola”, da cantora brasileira
Anitta. Leona aborda o espaço geográfico do Jurunas, bairro periférico de Belém,
e suas problemáticas socioambientais, típicas das periferias da referida cidade.
Por conta do poder público local, são mostrados e percebidos no clipe e na
letra da paródia. Leona Vingativa brinca com o dialeto popular ao criticar quem joga
lixo em locais proibidos no bairro “eu vou te ensinar, sua porca, lixo no canal não
cola” (LEONA, 2019). Além disso, alerta que despejar lixo em outros locais: rua,
praia e praça, também não deve acontecer. Entretanto, a artista mostra, durante o
clipe, os benefícios de um lugar limpo, restaurado pelos moradores, como os jardins
que são feitos pela própria população local (Figura 1).

Figura 1: Clipe - Leona Vingativa.

A letra da paródia e o vídeo se complementam. No decorrer do vídeo, Leona
relata e mostra algumas problemáticas ambientais características da cidade de
Belém, como os alagamentos, as ocupações espontâneas e o descarte de lixo em
lugares irregulares na cidade, concordando com Cristo e Luz (2013).
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E como a Educação Ambiental pode ser percebida pelo vídeo “Acaba com o
Lixão”? A plataforma de vídeos YouTube, é uma arena digital, carregada de falas,
movimentos, etc. Através do canal “Leona Vingativa”, diversos temas podem ser
visualizados, dentre eles paródias relatando o cotidiano e o bairro da artista. Já a
Educação Ambiental pode ser percebida neste vídeo, quando a celebridade digital
utiliza imagens e diálogos que requerem posicionamentos sustentáveis, usando o
Jurunas como um local de mazelas socioambientais.
A vestimenta da webcelebridade, em alguns momentos no clipe, é com saco
de lixo, reforçando a necessidade da reciclagem e reutilização. Em vários outros
momentos, Leona Vingativa entra em contato físico com a água que transbordou
do canal, consequentemente, suja e poluída, evidenciando que, além dos eventos
naturais, a população local se encontra à mercê das doenças transmitidas pela
água (Figura 2).

Figura 2: Vestimenta da webcelebridade.

Em contrapartida, há alguns momentos na letra e no clipe, em que a artista
digital valoriza os que estão à frente da limpeza urbana, os garis, externando sua
importância para a cidade. Outra forma de cuidado com o lugar ou com bairro, é o
momento em que o clipe enfatiza os jardins feitos em calçadas, utilizando pneus e
outros materiais.
A relação intensa entre o ser humano e o meio em que vive, é o ponto central
do vídeo, no qual a cantora alerta para a conscientização ambiental dos moradores
do bairro do Jurunas. E, além disso, reforça que bairros de “baixadas”, como é o
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caso do Jurunas, são sensíveis aos alagamentos urbanos, não resilientes,
chamando a atenção da Prefeitura de Belém quanto às ações e/ou projetos de
Educação Ambiental aplicadas no bairro.

Possibilidades e sugestões de aplicativos para o compartilhamento da
Educação Ambiental

O YouTube é uma importante ferramenta midiática para abordar a Educação
Ambiental através de diversas formas, e no caso dos vídeos da Leona Vingativa, a
Educação Ambiental é transpassada utilizada por uma linguagem própria, humor e
carregada de críticas quanto à forma que o ser humano se relaciona com o meio
ambiente.
Destacamos a partir daqui outros aplicativos móveis, meios tecnológicos ou
redes sociais para mostrar os valores da Educação Ambiental: Facebook,
Instagram, Whatsapp, Tik Toker, Spotify, dentre outras redes, atualmente, cada
uma com suas características e abordagens.
Através delas, a Educação Ambiental pode se expandir não só por meio de
vídeos, mas, também, através de imagens, textos, áudios, dentre outras, permitindo
armazenamento e compartilhamento em diversos aparelhos digitais.
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Educação Ambiental e práticas pedagógicas interculturais e decoloniais na Amazônia: entre o local e o global

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO BRASIL
Diego Rodrigues Santana10

Resumo
Diante da acelerada problemática ambiental ocorrida nas últimas décadas do
século XX, relacionada a problemas de poluição do ar, do solo, da água e da
escassez dos recursos naturais que colocam em risco o bem-estar do homem,
temos uma crise de civilização. A educação Ambiental hoje se apresenta como
alternativa para orientar as atitudes humanas no seu meio natural e social, pois
simboliza a busca de um novo pensamento, na tentativa de fazer com que os
agentes envolvidos percebam a visão da totalidade e não do mero papel individual
dentro de sua cadeia social, a partir de uma educação crítica/participativa que
responda à complexidade do contexto no qual ela aconteça. Nesta revisão
bibliográfica, será apresentado um breve histórico da Educação Ambiental no
mundo e no Brasil, a legislação que rege o tema no nosso país e sua
institucionalização ao longo dos anos. Também serão abordadas algumas visões
relacionadas à Educação Ambiental por alguns autores que discutem o tema e
orientações quanto à sua prática metodológica.
Palavras chave: Educação ambiental, meio ambiente, problemas ambientais.
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Introdução

Diante da acelerada problemática ambiental ocorrida nas últimas décadas
do século XX, relacionada a problemas de poluição do ar, do solo, da água e da
escassez dos recursos naturais que colocam em risco o bem-estar do homem,
temos como ressalta Leff (p. 61, 2007), uma crise de civilização, que pode ser
explicada a partir de algumas perspectivas ideológicas ocasionada por uma
racionalidade econômica e tecnológica que maximiza o lucro em um curto prazo
através do consumo e como consequência o esgotamento dos nossos recursos,
por outro lado pelo aumento populacional que tem exercido cada vez mais pressão
sobre os limitados recursos naturais.
A educação Ambiental hoje se apresenta como alternativa para orientar as
atitudes humanas no seu meio natural e social, pois simboliza a busca de um novo
pensamento, na tentativa de fazer com que os agentes envolvidos percebam a
visão da totalidade e não do mero papel individual dentro de sua cadeia social, a
partir de uma educação crítica/participativa que responda à complexidade do
contexto no qual ela aconteça (PONTES; LOUREIRO, p. 40, 2017).
Nesta revisão bibliográfica, será apresentado um breve histórico da
Educação Ambiental no mundo e no Brasil, a legislação que rege o tema no nosso
país e sua institucionalização ao longo dos anos. Também serão abordadas
algumas visões relacionadas à Educação Ambiental por alguns autores que
discutem o tema e orientações quanto à sua prática metodológica.

Breve Histórico da Educação Ambiental

A primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental
ocorreu em Tbilisi, na Geórgia, em 1977, se inicia um amplo processo de nível
mundial que teve como orientação criar as condições para uma nova forma de
consciência sobre o valor que a natureza representa para reorientar a produção de
conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e os princípios da
complexidade. Complementada em outros encontros: A educação ambiental tem
por objetivo estabelecer novas normas de conduta entre indivíduos, em grupos e
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em geral, em relação ao meio ambiente (FENSHAM et al, apud, TOMAZELLO;
FERREIRA, 2001, p. 203).
O movimento ambientalista ganha peso no Brasil a partir dos anos 80,
segundo Guimarães (2006), com o processo de redemocratização no Brasil e a
vinda dos exilados políticos que atuavam no movimento ambientalista no exterior.
O movimento foi ganhando força até a realização da Rio 92. Já no ano de 1992 se
inicia na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, são produzidos vários documentos com destaque para a Agenda 21,
com o capítulo 38, “a promoção da educação, da consciência política e do
treinamento”, e apresenta um plano de ação para o desenvolvimento sustentável.
Neste Fórum diversos segmentos da sociedade civil se organizaram e criaram um
documento não oficial reconhecendo a educação como um processo dinâmico em
permanente construção cidadã com o “Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”.
No ano de 1997 realizou-se na cidade Grega a Conferência de Thessaloniki,
a Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para
a sustentabilidade, onde foram discutidas a Educação Ambiental no mundo,
reafirmando o que foi apresentado nas reuniões anteriores.
No Brasil a Educação Ambiental vem se fortalecendo principalmente a partir
de 1980 com a Constituição Federal de 1988, onde é instituído como competência
do poder público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino”
(art. 225, parág. 1. Inciso VI), presente no Capítulo VI sobre meio ambiente. A partir
deste momento foi se institucionalizando perante a sociedade brasileira,
principalmente na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a
Educação ambiental como diretriz para os conteúdos curriculares da Educação
Fundamental. Cada vez mais a Educação ambiental foi ganhando projeção, na
elaboração de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no qual o meio ambiente
é apresentado como tema transversal para todo o currículo, envolvendo diversas
áreas do conhecimento e criando uma visão global das questões ambientais.
No ano de 1997 foi apresentado conjuntamente pelo Ministério do Meio
Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e da Tecnologia e o
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Ministério da Cultura, o programa nacional de Educação Ambiental (PRONEA) para
intensificar a implantação da Educação Ambiental na sociedade nacional.
Com a instituição da lei 9.795/99 é criada a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), muito importante para a história brasileira no âmbito da reflexão
crítica das mudanças de atitudes e o estabelecimento da educação ambiental nas
escolas como prática integrada, contínua, permanente e transversal a todas as
disciplinas.
De acordo com artigo 1º da lei 9.795, define o que é Educação Ambiental e
traz seus objetivos e princípios básicos.
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 (Art. 1º, Lei nº 9.795/99).
Este artigo destaca o meio ambiente como uso de bem comum do povo,
além da formação da consciência do indivíduo em proteger e conservar o meio
ambiente. Já o 2º artigo, trata a educação ambiental como essencial e permanente
na educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis de ensino.
Posteriormente ao longo dos anos 2000, foram inseridas no Brasil através
do Ministério de Educação Ambiental, o Sistema Brasileiro de Informações sobre
Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis (SIBEA); a formação de coletivos
educadores; Municípios Sustentáveis e seus educadores ambientais populares. No
MEC, o “Vamos cuidar do Brasil com as escolas”; a formação das Com-vidas nas
escolas; as Conferências de Meio Ambiente promovidas pelo Órgão Gestor do
ProNEA, entre outras iniciativas institucionais (GUIMARÃES, 2006).

A Educação Ambiental na Visão de alguns autores

Hoje a EA surge como uma proposta educativa em momento compreendido
como de alta complexidade, pois trata das questões ambientais e inclui os mais
diversos tipos de recursos naturais e minerais na produção dos bens necessários
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ao consumo da sociedade a ser utilizada de forma racional e sem degradar o meio
ambiente. Carvalho (2008):

Dessa forma, seja no âmbito da escola formal, seja na
organização comunitária, a EA pretende provocar processos
de mudanças sociais e culturais que visam obter do conjunto
da sociedade tanto a sensibilização à crise ambiental e à
urgência em mudar os padrões de uso dos bens ambientais
quanto o reconhecimento dessa situação e a tomada de
decisões a seu respeito – caracterizando o que poderíamos
chamar de um movimento que busca produzir novo ponto de
equilíbrio, nova relação de reciprocidade, entre as
necessidades sociais e ambientais (CARVALHO, 2008, p.
158).
A educação ambiental é a possibilidade de resposta ao momento atual de
crise socioambiental através de uma educação crítica/participativa, não pode ser
interpretada fora de um sistema de relações globais, sendo, portanto, uma relação
social que envolve o mundo todo.

Partimos da ideia de que a Educação Ambiental (EA),
enquanto prática educativa, integra um conjunto de relações
sociais que se constitui em torno da preocupação com o meio
ambiente e que poderíamos chamar de campo ambiental.
Este campo, no Brasil, resulta de um processo histórico de
articulação das políticas nacionais e internacionais relativas
ao meio ambiente e à educação, bem como da inter-relação
entre movimentos sociais e ambientais que se mundializaram,
aumentando a sua esfera de influência recíproca
(CARVALHO, p. 13, 2008).
Para Jacobi (p. 30, 2004) a conscientização das pessoas, mudança de
comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e
participação efetiva dos educandos são propostas pedagógicas importantes
direcionadas pela educação ambiental.
Paixão e Silva (p,3, 2003), afirmam que a educação ambiental é um processo
ainda em construção e que, portanto, não há consenso em relação ao seu conceito,
mas ressaltam a sua importância como “tem se proposto e legitimado uma prática
educativa primordial para a construção de uma sociedade igualitária e de um meio
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ambiente ecologicamente equilibrado”, essa legitimação é fruto das lutas dos
movimentos sociais que questionam o modelo dominante de sociedade.
Segundo Guimarães (p, 6, 2006), a Educação Ambiental como sendo uma
das dimensões do processo educacional, refletem diferentes “visões sociais de
mundo”, desde as mais conservadoras às mais críticas. Para este autor, o caráter
conservador representa o modelo de sociedade atual que contribui para
desequilíbrio ambiental, enquanto que as visões críticas pertencentes aos
interesses sociais almejam igualdade social, melhor qualidade de vida e
consequentemente melhor qualidade ambiental.
Seguindo esta mesma linha Loureiro (p, 3, 2008) atribui a Educação
Ambiental com propostas educativas diversificadas a partir de matrizes ideológicas
diferentes, mas sendo reconhecida de grande relevância na construção de uma
perspectiva ambientalista de sociedade.
Tonzoni-Reis e Vasconcellos (p. 3, 2014) acreditam que o ponto de partida
da Educação Ambiental crítica, deve ser compreendido em sua dimensão
transformadora e emancipatória com o principal objetivo de construir novas
relações com o ambiente de forma coletiva e participativa, socialmente justas e
ecologicamente equilibradas.
A educação ambiental traduz no campo educativo o lema, conforme os
autores “Atuar localmente e pensar globalmente” (TOMAZELLO e FERREIRA,
2001, p.202). Deste modo o objetivo final da educação para o ambiente é conseguir
mudanças de atitudes que não serão efetivas se não vierem acompanhadas de
mudanças de hábitos e comportamentos. Assim sendo, a educação ambiental
deveria incluir como objetivo, ao estudar a contaminação de um rio, por exemplo, a
tomada de decisões e opções para diminuir essa contaminação tanto no âmbito
pessoal, como cidadão, o que posso e o que devo fazer enquanto cidadão.

A Prática Metodológica em Educação Ambiental

A sociedade de hoje tem consciência da necessidade de uma educação
ambiental crítica para enfrentamentos das problemáticas ambientais que são em
decorrência de um modelo de desenvolvimento econômico de forte impacto
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ambiental. Porém, esta consciência não significa que estão sendo propostas
alternativas consensuais. Nos espaços educativos, conforme, Tonzoni-Reis e
Vasconcellos (p. 3, 2014), há um processo de amadurecimento teórico e
metodológico, embora ressalte a importância da atenção à educação, vem
historicamente

tratando

como

um

bem

social

de

menor

importância,

consequentemente com poucos investimentos sociais.
Para Guimarães (p. 5, 2006), vivemos um paradoxo em que grande parte da
população acha importante preservar a natureza, no entanto, essa mesma
sociedade degrada hoje mais o meio ambiente do que há 20, 30 anos. Alguns
fatores podem ser relacionados para buscarmos uma compreensão sobre este
aparente paradoxo, como pouco tempo para perceber os resultados do processo
educativo, a falta de uma produção acadêmica voltada para a EA, ou falta de
material didático para a prática pedagógica nos espaços escolares, ou a falta de
qualificação em EA por parte dos educadores, ou a falta de discussões na
sociedade sobre EA, falta de formações continuadas para professores, ou falta de
suporte – técnico metodológico para as ações eficientes (GUIMARÃES, p 5, 2006).
Guimarães (2006) acredita que temos diferentes propostas de EA, com
visões diferentes de mundo com resultados diferenciados e propostas de soluções
para enfrentamento desta crise socioambiental, algumas estão na intenção de
alterar o atual modelo de desenvolvimento econômico que objetiva o lucro maciço,
via soluções tecnológicas e na lógica de mercado, sem substituir, portanto, a
racionalidade econômica dominante. Outras, na mudança de hábitos, valores,
atitudes individuais e coletivos com novas relações mais conscientes de produção
em diferentes paradigmas.
Neste sentido Silva e Saito (2014) buscam discutir uma diretriz metodológica
para trabalhos em EA, a partir da percepção diferente que cada ator tem sobre
determinada realidade ambiental, fazendo-se, necessário tornar explícito essas
divergências, problematizando e a partir das discussões, encaminharem para uma
“comunicação intercultural”, através da ligação da escola-comunidade, promover
diálogo sobre a EA, criação de oficinas participativas para problematizar as
diferentes representações e definir ações no âmbito das comunidades.
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A pesquisa-ação também é uma metodologia importante neste processo da
EA crítica, sendo definida como uma estratégia metodológica participativa que
envolve a investigação e ação que geram reflexões, buscando respostas e soluções
para os problemas. Tonzoni-Reis e Vasconcellos (2014), a pesquisa-ação tem
como objetivo construir de forma coletiva e participativa novas relações equilibradas
com ambiente e socialmente justas. Ressaltam a necessidade de amadurecimento
na pesquisa das questões metodológicas no espaço acadêmico-científico, apesar
dos avanços da produção de conhecimento em Educação Ambiental nos últimos
anos. É importante destacar o valor do conhecimento tradicional das comunidades
na questão metodológica de se trabalhar a EA e que muitas vezes é desvalorizada
pela própria comunidade acadêmica.
Neste sentido, o conhecimento tradicional, ou o conhecimento
do senso comum, têm o mesmo valor na realização desta
metodologia quanto ao conhecimento científico. Esse é um
dos pontos polêmicos da pesquisa-ação, pois o mundo
acadêmico aprendeu a desvalorizar o conhecimento que não
seja ciência, compreendida como ciência pura, construindo-o
muitas vezes de forma artificial, inadequada e com
empobrecedora rigidez (TONZONI-REIS; VASCONCELLOS
(p. 123, 2014).
Biasoli e Sorrentino (2015, apud PAIXÃO; SILVA, p. 5, 2019), discutem a
construção de políticas públicas de Educação Ambiental para a sociedade
sustentáveis com a formulação de um Projeto Político Pedagógico (PPP), através
de uma metodologia participativa que promova o conhecimento mútuo, envolvendo
o cidadão, a comunidade de diversos segmentos, a própria comunidade escolar,
socializando saberes e reflexões dos participantes. “a solução estaria na
aproximação entre o cidadão, os representantes comunitários dos diversos
segmentos e a comunidade escolar com o poder público instituinte da política
municipal de educação ambiental” (BIASOLI; SORRENTINO, p. 33, 2015 apud
PAIXÃO; SILVA, p. 5, 2019).
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Considerações Finais

A partir desta breve revisão bibliográfica, podemos perceber o quanto a
inclusão da Educação Ambiental se faz necessária como prática social que
possibilite o enfrentamento da grave crise socioambiental, buscando compreender
essa inter-relação existente entre o homem e o meio natural que vem provocando
essa intensa degradação ambiental. E como a sua recente evolução histórica foi
benéfica no sentido de aperfeiçoamento, melhoria e expansão das discussões
dessa temática, tornando-a cada vez mais acessível à sociedade.
Contudo, ainda se faz necessário abranger a Educação Ambiental de forma
integral em todos os segmentos de ensino, com propostas metodológicas
inovadoras que possam envolver as diversas comunidades, gerando reflexões e
conhecimento mútuo, juntamente com a participação do poder público, com o
objetivo de construção coletiva e participativa de novas relações com o meio
ambiente, socialmente justo e equilibrado ecologicamente.
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Educação Ambiental e práticas pedagógicas interculturais e decoloniais na Amazônia: entre o local e o global

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DAS PLANTAS
ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS - PANC`S NO MUNICÍPIO
DE LARANJAL DO JARI – AP
Deuzinete Cunha Lima11
Jamille de Fátima Aguiar de Almeida Cardoso
Lanna Keltery dos Santos do Nascimento

Resumo
Com o passar dos anos o ser humano foi perdendo o contato com natureza aos
poucos, e substituindo seus hábitos alimentares por produtos industrializados,
deixando assim conhecimento sobre plantas e ervas restrito aos mais velhos e aos
povos tradicionais como: indígenas e quilombolas. Partindo dessa afirmação, o
presente estudo tem por objetivo analisar o grau de reconhecimento sobre as
Panc’s por parte dos feirantes. Além de identificar quais as principais plantas
cultivadas e comercializadas pelos mesmos. Para a consolidação da pesquisa
foram realizadas pesquisa bibliográfica; Visita in loco para aquisição de dados e
registro fotográfico; tabulação de dados e construção da parte escrita, o local
escolhido para aquisição de dados foi a feira municipal improvisada do município
de Laranjal do Jari/AP, localizada no bairro centro, próximo ao porto das catraias,
parte baixa da cidade. A ausência de informações a respeito de espécies vegetais
leva ao desperdício de alimentos importantes para o ser humano. Essa perda de
interesse por parte da população deriva da acomodação social, porém, com o
passar dos anos percebeu-se a importância de uma alimentação saudável e rica
em nutrientes. Considerando que o local mais propício para se encontrar estes
alimentos são as feirinhas, fomos em busca do conhecimento empírico dos
feirantes, notou-se que apesar de não conhecerem o termo PANC, os mesmos
demonstraram conhecimento sobre algumas plantas consideradas não
convencionais como: maxixe, mastruz, jambu, cariru, cajarana entre outras. Porém,
o leque de consumo alimentar dessas plantas ainda é pequeno, podendo ser
fortemente explorado, considerando que estamos na região Amazônica, uma área
rica em biodiversidade, composta por diversas espécies ainda pouco conhecidas
pelo homem.
Palavras-Chave: Hortaliças, plantas não tradicionais, Amazônia.
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Introdução

O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, de acordo com o
Ministério do Meio Ambiente, o país possui 20% do número total de espécies da
terra (MMA, 2017). Este número demonstra a quantidade de plantas com potencial
alimentar do ser humano, entretanto, nossa agricultura se prende apenas a umas
poucas espécies tais como: soja, cana de açúcar, milho entre outras.
A ausência de informações a respeito de espécies vegetais leva ao
desperdício de alimentos importantes para o ser humano, de acordo com Terra e
Viera (2019), a falta de conhecimento sobre a utilidade e a forma de uso da maioria
das

espécies

vegetais,

associado

às

tendências

contemporâneas

de

homogeneização da alimentação humana, resultou na redução ou completa
supressão do consumo de diversas plantas que faziam parte do cotidiano alimentar
dos índios e, posteriormente, dos moradores de zonas rurais e periferias urbanas
do Brasil.
Com o passar dos anos o ser humano foi perdendo o contato com natureza
aos poucos, e substituindo seus hábitos alimentares por produtos industrializados,
com isto as estimativas apontam que apenas 103 espécies de plantas seriam
responsáveis por 90% dos alimentos consumidos do planeta, dentre estas vinte ou
trinta espécies são comumente mencionadas, os alimentos estão sendo produzidos
cada vez mais com menos espécies e variedades de plantas, entre estas apenas
oito se destacam como: trigo, arroz, milho, batata, mandioca, batata-doce, soja e
cevada, que estão presentes na alimentação tanto in natura como em produtos
alimentícios industrializados (WALTER, 2005).
Considera-se que já foram perdidas cerca de 75% das variedades
tradicionais de plantas, em nossa flora nativa existiam cerca de 4 a 5 mil espécies
de plantas com potencial alimentício, porém o consumo se reduz a apenas 20%
dessa flora (LUIS, 2010). Com o avanço da agricultura a perda de espécies de
plantas se intensificou, uma vez que na agricultura intensiva, o manejo
convencional implica na erradicação da população de plantas que surgem de
maneira espontânea em locais de cultivo, sendo que estas consideradas invasoras,
daninhas ou inços (TERRA e VIERA, 2019). Sendo que a maior parte destas
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plantas descartadas são ricas de nutrientes e com alto teor de vitaminas, podendo
serem agregadas à culinária humana.
Nas cidades os comerciantes tendem a incorporar poucas hortaliças em
suas vendas, já nas feiras agrícolas existe um amplo leque de hortaliças expostas
a venda, as mais comuns são: cebolinha, espinafre, pimenta de cheiro, limão,
abóbora e etc. A maior parte dos feirantes é composta por pequenos agricultores
de origem humilde, o que corrobora com informações empíricas sobre os alimentos.
Comumente, é mais fácil encontrar uma PANC- Planta Alimentícia não
convencional, inserida neste meio que nos grandes supermercados.
O município de Laranjal do Jari se localiza ao Sul do estado do Amapá,
fazendo fronteira com o município de Almeirim, estado do Pará (IBGE, 2021),
apesar de ser considerado a terceira maior cidade do estado do Amapá, o município
ainda se encontra em fase de desenvolvimento econômico, a agricultura familiar
ainda é pequena, contando com pouco apoio, a feira municipal encontra-se fechada
para reforma, com isso os feirantes existentes realizam suas atividades na parte
baixa da cidade. Diante desta informação, o presente estudo tem por objetivo
analisar o grau de reconhecimento sobre as Panc’s por parte dos feirantes. Além
de identificar quais as principais plantas cultivadas e comercializadas pelos
mesmos.
Contextualização sobre PANC’S

O termo PANC foi criado pelo botânico Valdelly Kinupp, objetivando a
desmitificar preconceitos com relação as plantas consideradas “daninhas”, ou
mesmo com plantas desvalorizadas pela sociedade (A BIOQUIMICA COMO ELA
É, 2020), este termo se trata da definição dada a plantas e alimentos comestíveis
que são pouco ou nada reconhecidos pela sociedade (TERRA e VIERA, 2019).
Para Kinupp e Barros (2007), as plantas alimentícias não convencionais são as que
possuem uma ou mais partes ou produtos que podem ser utilizadas na alimentação
humana como: raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, talos, folhas, brotos, flores,
frutos e sementes.
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Na natureza podemos encontrar uma riqueza de plantas comestíveis,
estima-se que existam cerca de 30.000 espécies de plantas com potencial
alimentício (KINUPP; LORENZI, 2014). Estas plantas estão dispostas por todo o
planeta, e surgem de forma espontânea, entre as plantações, terrenos
abandonados, quintais de residências, nas vias públicas etc.
As plantas tradicionais comumente consumidas possuem a necessidade de
cuidados especiais como: preparo do solo, irrigação, luz solar na medida certa, e
mesmo assim seu ciclo produtivo é reduzido. Por outro lado, as PANCs adaptamse a necessidades diferentes, ocupando espaços onde exista pouca iluminação
solar, com solo pouco fértil, úmido ou seco demais de acordo com a cultura
tradicional (RANIERI, 2017).
De acordo com Terra e Viera (2019), quando os agricultores optam por
cultivar as PANCs, acabam auxiliando o aproveitamento das áreas que antes eram
consideradas improdutivas, por possuírem

exigências sazonais distintas,

agregando maiores ofertas de alimentos durante o ano. Chomenko (2016), comenta
que ao optar por espécies vegetais mais resistentes às condições ambientais
locais, a oferta dessas mesmas pode ser menos afetada pelo excesso de chuvas
ou pelas ondas de calor ou frio.
Kinupp e Lorenzi (2014), afirmam que as PANCs já serviam para o sustento
do homem desde a idade da pedra, porém, a maior parte da população não as
reconhece, resultando no desuso, na falta de produção e comércio. Por se tratarem
de plantas e vegetais com aparência rústica, as mesmas são tratadas como “mato”,
“daninha”, e são descartadas, retiradas do ambiente que se encontram.

O consumo das PANCs

As PANCs estão presentes na alimentação humana desde o início dos
tempos, Kinupp e Lorenzi (2014), dialogam que, todos os povos da humanidade
tiveram, na gênese de sua existência grandes privações e duras necessidades,
sejam essas necessidades de alimentos, vestimentas, abrigo e medicamentos. Por
conta destas privações, os povos eram obrigados a se alimentar do que havia
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disponível no local, como a caça por animais era dificultosa os mesmos optavam
por folhas, frutas e raízes que encontravam.
Com o passar dos anos, e a implantação da agricultura em massa, esses
hábitos foram perdidos, dando lugar a uma alimentação limitada e produtos
processados e industrializados. Fischer e Garnett (2016), afirmam que atualmente
o aumento no consumo de produtos processados tem distanciado a população de
uma alimentação saudável, levando ao consumo demasiado de industrializados e
corroborando com o desperdício.
Em meio aos centros urbanos o conhecimento sobre as PANCs é quase
inexistente, entretanto, os povos considerados tradicionais como: indígenas e
quilombolas, ainda realizam o consumo de diversas plantas consideradas exóticas.
De acordo com Kinupp (2007), os povos mais antigos e com culturas seculares,
possuem vantagens de conhecimento sobre essas espécies pouco usuais na
sociedade moderna, assim como a sua utilização e seu potencial alimentício.
Com a crescente preocupação com uma alimentação saudável e livre de
resíduos que prejudiquem o meio ambiente e o ser humano, iniciou-se o processo
de procura de produtos naturais, em meio a isto a sociedade despertou interesse
para as PANCs. A procura por uma vida saudável levou a população a busca de
novas

formas

de

alimentação,

tendo

em

vista

sua

funcionalidade

e

sustentabilidade, com este ocorrido podemos perceber em vários setores
mudanças profundas, crescentes nas últimas décadas e levam o indivíduo o retorno
à vida natural (COSTA, 2012). Existem milhares de plantas comestíveis espalhadas
pelo planeta, contudo, praticamente apenas as que são comercializadas são
consumidas, estudos revelam a grandeza nutricional que as não convencionais
possuem, e são encontradas facilmente em terrenos baldios, lugares úmidos entre
outros (FONTOURA, 2018).
A algum tempo as PANCs vem ganhando espaço nas mídias, o que favorece
a desmitificação das mesmas, os meios de comunicação apresentam as plantas
não tradicionais como receitas, e maneiras como as plantas podem ser
aproveitadas como alimentos, buscando disseminar informações que chamem a
atenção dos ouvintes ou leitores.
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Distinção de PANCs por parte da população

As Plantas Alimentícias não Convencionais por possuírem características
rústicas e pouco atraentes à primeira vista, tornando a sua distinção difícil para
aqueles com poucas informações sobre, ainda mais quando tratadas pelo termo
científico, uma vez que, a maioria dos que fazem uso das mesmas são pessoas
humildes. De acordo com Liberato et. al (2019), devido à ausência de conhecimento
por grande parte da população, muitas plantas são caracterizadas como ervas
daninhas ou matos, sendo descartadas e ignoradas.
Segundo Fontoura (2018), as PANCs não possuem apenas importância
nutricional, mas também cultural e deveriam dispor de mais espaço nas políticas
públicas, realizando assim o resgate desse conhecimento. A população rural em
especial os povos tradicionais, indígenas e quilombolas são grandes guardiões do
arcabouço cultural agrícola, assim como patrimônio ecológico, sofre os impactos
do crescimento econômico e deixa de primar pela sustentabilidade e conservação
(SOUZA et.al, 2019).
Nas cidades as PANCs são distinguidas em sua maioria por feirantes e
pessoas com mais idade e tradições ancestrais, ainda assim o número de plantas
utilizadas ou comercializadas nos centros urbanos é limitado.

Materiais e Métodos

Caracterização da área de estudo

A área de estudo se trada do município de Laranjal do Jari, localizado no Sul
do estado do Amapá, sua sede se encontra a 287 km da capital do estado Macapá,
sua área é de 30.782,998 km², e a população estimada encontra-se em torno 51
mil pessoas, sendo considerada terceira maior cidade do estado (IBGE, 2021), O
centro urbano municipal encontra-se dividido em 14 (quatorze) bairros, dos quais
dividem-se entre a parte baixa e alta da cidade.
Para a aquisição de informações a respeito do reconhecimento e
identificação das PANCs por parte dos feirantes, foi visitada a feira improvisada na
85

parte baixa da cidade, localizada no bairro centro, próximo ao porto das catraias
(Figura 1).

Figura 1: Feira municipal em local improvisado.

Fonte: Autores, 2021.

Procedimentos utilizados na pesquisa

A pesquisa ocorreu no período de maio e junho de 2021, dividida em três
etapas distintas: Pesquisa bibliográfica; Visita in loco para aquisição de dados e
registro fotográfico; tabulação de dados e construção da parte escrita.
Na primeira etapa foram realizadas buscas na literatura para embasamento
sobre o tema e busca de conhecimento sobre as PANCs, sua origem, espécies
mais comuns, utilização entre outros. Para a construção da base foram utilizadas
pesquisas em: teses, monografias, cartilhas, artigos, sites, revistas científicas, livros
e fontes que abrangem e corroboram o conhecimento da área.
Na segunda etapa, foi elaborada uma entrevista semiestruturada, para ser
utilizada como base para a conversação com os feirantes, e visita in loco a feira
improvisada de Laranjal do Jari-AP, localizada na parte baixa da cidade, com
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realização da entrevista e registro fotográfico. Na terceira etapa foi realizado a
tabulação dos dados com utilização do word e excel, onde foi descrita a visita
detalhada, e construção do artigo juntando as informações.

Resultados e Discussão

Entrevista com os feirantes

No dia 22 de maio de 2021, foi realizada uma visita à feira agrícola municipal
da cidade de Laranjal de Jari, localizada no bairro centro, designada como a “parte
baixa da cidade”, próximo ao porto da balsa que realiza o translado de Laranjal do
Jari-AP a cidade de Monte Dourado-PA. O mercado improvisado fica às margens
da Avenida Tancredo Neves, é um ponto bem movimentado, onde é comercializado
desde frutas, verduras, legumes, e até outros tipos de produtos alimentícios, como
frango assado, entre outros. Tornou-se uma alternativa para a população que
reside nos arredores, que buscam esses produtos e não necessitam se deslocar
para o centro da cidade.
Sabendo que há a oferta e comercialização de PANCS no local, foram
selecionados 12 (doze) feirantes para participar da pesquisa, e realizadas
perguntas semiestruturadas, abertas, com intuito de compreender ao máximo o
ponto de vista e analisar o conhecimento dos mesmos sobre o assunto. No início
da conversa foi questionado se eles sabiam o que é uma PANC, de acordo com os
dados adquiridos notasse que 87% dos presentes afirmaram não saber o que é
uma PANC, o que demonstra um número grande de pessoas que desconhecem o
termo, enquanto apenas 13% conheciam o termo, conforme mostra a Figura 2.
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Figura 2: Você sabe ou conhece uma PANC?

Fonte: Autores, 2021.

Quando foi perguntado sobre o que é uma PANC, a maior parte dos feirantes
demonstrou surpresa com o uso do termo, e responderam que não sabiam o que
é, entretanto, no decorrer da conversa, e devidamente explicado sobre o que são
as plantas alimentícias não convencionais, os mesmos confirmaram saber do que
se tratam as plantas e suas funções, porém não conhecem o termo “PANC”. Vale
ressaltar que o termo PANC foi criado apenas em 2008 pelo Biólogo e professor
Valdely Ferreira Kinupp, o qual é utilizado para todas as plantas que possuem uma
ou mais partes comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou
exóticas, as quais não estejam incluídas em nossa alimentação cotidiana (KELEN,
et. al., 2015).
Em seguida foi questionado se os mesmos sabiam da existência de plantas
que podem ser consumidas desde seus frutos até as suas folhas, sementes, raízes
e flores, onde 75% dos entrevistados relataram possuir conhecimento sobre a
informação, e 25% negaram saber sobre o assunto Figura 3.
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Figura 3: Conhecimento sobre plantas que podem ser consumidas desde as
folhas até flores, raízes e etc.

Fonte: Autora, 2021.

Apesar da grande maioria afirmar que sabem que diversas plantas podem
ser consumidas, em partes ou quase completamente, os mesmos informaram não
possuir este hábito, e que só consomem aquelas já conhecidas e consideradas
convencionais.
Ao serem apresentadas imagens de duas PANCs: Vinagreira (Hibiscus
Sabdariffa) e Jambu (Spilanthes Oleracea), percebeu-se o reconhecimento por
parte dos feirantes, todos afirmaram conhecer e utilizar as plantas apresentadas
em sua alimentação. Considerando que, o uso de PANCs é considerado cultural, e
por estarmos localizados no Norte do país, ervas e plantas consideradas exóticas
encontram-se presentes na culinária típica. Quando questionados se conheciam
outras PANCs, a minoria dos entrevistados, ou seja, 38% disseram que sim, e
informaram alguns exemplos que conheciam, conforme a Figura 4 (Tabela 1).
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Figura 4: Fatores que influenciam no consumo do alimento.

Fonte: Autores, 2021.

Tabela 1: Algumas das espécies de PANCS citadas pelos entrevistados.
PANCs
Nome popular

Nome Científico

Manjericão

Ocimum gratissimum var. macrophyllum

Alfavaca

Ocimum selloi

Maxixe

Cucumis anguria L., Cucurbitaceae

Orelha-de-macaco ou Espinafreamazônico

Alternanthera sessilis

Fonte: Autores, 2021.

No decorrer da conversa, os mesmos já estavam familiarizados com o termo,
e suas características incomuns, foi questionado se existia alguma erva ou planta
que era consumida por sua família que era considerada exótica, neste ponto houve
um empate, metade dos entrevistados disseram que sim, que realizavam o
consumo de espécies consideradas PANCs com sua família, e apresentaram
alguns exemplos como: Cajarana ou Cajamanga (Spondias dulcis), nativo das ilhas
da Polinésia e disseminada pelo mundo em regiões tropicais há vários séculos, se
trata de uma árvore frutífera de grande porte, seu fruto pode ser consumido, in
natura, como sucos, geleias, sorvetes, polpas e doces (CIPREST, 2017); Cariru
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(Talinum Triangulare), hortaliça herbácea amplamente distribuída pela América
Tropical, sendo considerada uma planta tradicional na região da Amazônia
brasileira, estando presente na culinária em feijoadas especiais, patês, recheio de
pasteis

e

culinária

vegana

(CARDOSO,

1997).

Mastruz

(Chenopodium

Ambrosioides), considerada uma planta medicinal.
Foi questionado aos colaboradores se na opinião deles a sociedade como
um todo está se alimentando bem e fazendo o consumo de todas as plantas
disponíveis nas regiões, todos responderam que não, com isso foi questionado
sobre o que poderia ser feito para reverter essa situação, como resposta falaram
que o tema deveria ser mais abordado em escolas e comunidade, disseminando a
informação sobre as PANCs, e justificaram que o maior causador dessa situação é
a comodidade que a sociedade possui.
Com relação a pergunta que determina quais seriam os critérios básicos para
o consumo de algum alimento, os entrevistados argumentaram opiniões diversas,
das quais incorporam fatores como: cor, aroma, sabor, aparência, textura, entre
outros. Na figura 05, demonstra o grau de intensidade de cada um.
De acordo com a figura acima notamos que o fator mais considerado no
momento de consumir um alimento é com relação ao sabor, se a fruta apresenta
um sabor agradável e passível de degustação, e o segundo mais votado foi a
aparência da fruta, se a mesma se encontra em condições de ser consumida. Outro
ponto interessante a destacar é que os entrevistados não consideraram a cor da
fruta determinante na decisão de comê-la ou não. O que demonstra um certo
desconhecimento da diferença entre aparência e cor, ou consideram que se uma
fruta estiver com aparência considerada verde ou madura, irá ser escolhida da
mesma maneira, sem critério de seleção. Por fim foram indagados se por acaso
teriam interesse em conhecer mais sobre as Plantas Alimentícias não
Convencionais, 75% demonstraram interesse Figura 06.
De acordo com a Figura 5 nota-se uma certa curiosidade por parte dos
feirantes em conhecer mais sobre alimentos não tradicionais, mais de 75% desejam
compreender mais sobre o assunto, as suas principais características, assim como
maneiras diferentes de introduzi-las na alimentação. Este resultado enfatiza a
importância de trabalhar mais a temática com os feirantes da região, que poderão
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não somente serem agente multiplicadores de conhecimento sobre as PANCs
como também, prepará-los para comercializar os produtos com informações mais
técnicas e nutricionais, chamando a atenção do público e aumentando a venda e
consequentemente o consumo na região.

Figura 5: Interesse em conhecer mais sobre as PANCs.

Fonte: Autores, 2021.

A educação ambiental por meio de desenvolvimento de ações de
sensibilização sobre o assunto em parcerias com órgãos públicos voltados para os
feirantes e a agricultura familiar, com contribuição de instituições de ensino da
região seriam primordiais para elencar e fortalecer a utilização das PANCs na
região.

Identificação das principais plantas cultivadas e comercializadas pelos
feirantes

Durante a visita a feira municipal, foram levantados dados sobre as principais
plantas e frutas cultivadas e comercializadas na cidade. Nota-se que apesar da
área de estudo estar situada na região Amazônica e possuir uma vasta
biodiversidade em plantas, ervas e frutas que podem ser consumidas, nota-se o
quão limitado é o leque alimentício da região. Na Figuras 6 e 7, poderão ser vistos
algumas das principais hortaliças vendidas e cultivadas.
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Figura 6: Registro de algumas das hortaliças comercializadas na feira municipal.

Fonte: Autores, 2021.

Figura 7: Barraca típica de venda de frutas e hortaliças.

Fonte: Autores, 2021.

Observamos que é possível identificar algumas hortaliças regionais, tais
como a chamada cebolinha, o jambu, o mastruz, a chicória, a vinagreira, que são
comuns na região norte, além do coentro, muito característico e utilizado na
culinária nortista. Destaca-se também as frutas murici e o biribá, utilizado em doces,
sucos e sobremesas. São produtos que são produzidos e comercializados
praticamente o ano todo, e estão à disposição do consumidor.
Nesta imagem podemos notar a presença de cenouras, couve, tomate,
limão, laranja, pepino, cariru, pimenta de cheiro, abóbora, quiabo, e produtos
derivados da mandioca como o tucupi, a goma de tapioca e a farinha. Com base
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nos dados adquiridos, estes são os produtos mais cultivados e comercializados na
região, com uma variedade muito pequena, o que nos leva acreditar que os
horizontes alimentícios ainda precisam ser ampliados.

Conhecimento dos feirantes a respeito das PANCs

Em base, os entrevistados são compostos por pessoas humildes e de idade
um pouco mais avançada, onde foi possível através da pesquisa verificar que mais
de 90% são do sexo feminino, que tem como principal característica trabalhar por
quase toda a vida na agricultura familiar, e utilizam esses produtos para garantir o
sustento de suas famílias na região, conforme Figura 8.

Figura 8: Registro da Entrevista com as feirantes no local.

Fonte: Autores, 2021.

Na imagem podemos ver as feirantes, no decorrer da conversa com as
mesmas, percebeu-se que apesar de não conhecerem o termo PANC, possuem
um vasto conhecimento sobre diversas plantas, ervas e frutas que são
consideradas exóticas, durante alguns pontos da conversa por conta da ausência
de informações adequadas sobre o que era uma PANC ou alimento incomum, as
mesmas acabaram confundindo e dando exemplos de frutas comuns ou
comercializadas de outras regiões. Porém, após a explicação e disseminação de
informações começaram a dar exemplos de indícios de uma vasta sabedoria sobre
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plantas e frutas, advindas de uma vida dedicada à agricultura e às tradições
culturais. Apesar de não conhecerem as pancs pelo termo correto.

Considerações Finais

O presente estudo considerou o conhecimento dos feirantes municipais a
respeito das PANCs, concluindo que apesar de possuírem um vasto conhecimento
empírico a respeito de plantas, frutas, ervas e verduras, os mesmos não
reconhecem o termo PANC, o que demonstra o quanto ainda precisamos caminhar
para conseguir desmitificar o termo e espalhar o conhecimento a respeito destas
plantas.
Apesar de não saberem o termo, os mesmos demonstraram conhecimento
sobre algumas plantas consideradas não convencionais como: maxixe, mastruz,
jambu, cariru, cajarana entre outras. Porém, o leque de consumo alimentar dessas
plantas ainda é pequeno, podendo ser fortemente explorado, considerando que
estamos na região Amazônica, uma área rica em biodiversidade, composta por
diversas espécies ainda pouco conhecidas pelo homem. Foram identificadas que
as plantas e frutas mais cultivadas e consumidas na região são: cenouras, couve,
tomate, limão, laranja, pepino, cariru, pimenta de cheiro, abóbora, quiabo,
cebolinha, o jambu, o mastruz, a chicória, coentro e o murici, todas típicas da região,
o que representa uma parcela pequena em número de frutas e hortaliças dispostas
na região.
A busca por alimentos propícios ao consumo humano está presente desde
o início da existência da sociedade, com a modernização e industrialização de
diversos alimentos e a acomodação social, acabamos perdendo o hábito e a
curiosidade por buscar novas fontes de alimentos saudáveis e sustentáveis,
entretanto, com o passar dos anos notou-se a crescente preocupação em levar
alimentos saudáveis para suas mesas, nesse momento nos deparamos com a
necessidade de nos conectar novamente a natureza. A disseminação de
informações a respeito das PANCs, é essencial para que se possa desmitificar a
sua utilização, de encontro com esta afirmação também vemos a necessidade de
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mais estudos que identifiquem as PANCs disponíveis no Vale do Jari, e após isso
feito, compartilhar dessas informações com a comunidade.
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Resumo
O presente estudo buscou apresentar um panorama da Educação Ambiental nas
escolas do Brasil, levando em consideração seu grau de importância para a
formação de sujeitos críticos e atuantes em sua comunidade. Para isso, foi
realizada análise de levantamento bibliográficos que demonstraram a presença da
Educação Ambiental nas instituições de ensino básico. Como resultado, foi possível
observar que o ensino de EA nas escolas brasileiras é desenvolvido, de maneira
geral, por intermédio de três modalidades que são: Projetos, Disciplinas Especiais
e Inserção da Temática Ambiental nas Disciplinas. Portanto, para que ocorra uma
EA que seja transformadora e emancipatória, cujo o foco não esteja na transmissão
de conteúdos e nem na proposição de normas de conduta, é necessário a
identificação de problemas e conflitos relacionando-os às ações, valores, história e
cultura humana, estabelecendo, dessa forma, uma conexão entre a educação
ambiental e os saberes que ela pressupõe. Assim, espera-se que as escolas
brasileiras repensem sua forma de ensinar acerca da perspectiva ambiental, de
maneira que, ofereçam instrumentos para que o aluno possa compreender
problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a do
planeta para, dessa forma, agir como indivíduos que possam fazer diferença no
mundo.
Palavras-chaves: Educação ambiental, ensino, emancipatória.
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Introdução

A educação apresenta papel crucial na oportunidade do desenvolvimento de
uma consciência crítica da realidade na qual os indivíduos estão inseridos. Nesse
sentido, a realização das práticas educativas deve abandonar a mera transmissão
de conteúdos, em que não consegue mais se relacionar com a necessidade de
problematização e a compreensão crítica da realidade que os sujeitos estão
imersos.
Sob tal prisma, é importante destacar a figura de Paulo Freire para a
educação, já que ele era defensor de uma educação emancipatória, em que é a
capacidade intelectual, capaz de modificar a realidade do indivíduo e de sua
comunidade, tendo em conta as suas circunstâncias e integrando os seus
problemas cotidianos nos programas de educação, com vistas a levá-lo a uma
postura crítica capaz de resolver os problemas de seu convívio (BASSIANO; DE
LIMA, 2018).
Nesse viés de educação que seja emancipatória, a educação ambiental
ganha destaque, uma vez que ela deve ser voltada para a problematização da
realidade dos sujeitos, além de ser realizada de maneira crítica, participativa e que
responda à complexidade do contexto no qual ela aconteça. Nesse panorama, de
acordo com Silva (2009), a busca por uma educação ambiental emancipatória
precisa refletir a educação como elemento de transformação social inspirada no
diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, mas também na
superação das formas de dominação capitalistas, na compreensão do mundo em
sua complexidade e da compreensão da vida em sua totalidade.
Dessa forma, é necessário compreender a EA como vinculada à
necessidade de transformação social, passando pela construção de novos valores
e nova ética para as relações entre sociedade (SILVA, 2013). Seguindo esse
pensamento, de acordo com Pontes e Loureiro (2018), as abordagens sobre
educação ambiental precisam ter em suas bases os seguintes conceitos e valores:
interdisciplinaridade nos processos de ensino aprendizagem, com uma abordagem
complexa da realidade e que busque trabalhar desde uma práxis educativa crítica,
política, emancipatória através de bases humanísticas e éticas. Assim sendo, surge
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a seguinte problemática: as escolas de ensino básico brasileiras estão trabalhando
a educação ambiental de uma forma crítica e emancipatória ou estão apenas
repassando conceitos hierarquizados?
Para tentar responder a essa questão, o presente estudo buscará apresentar
um panorama da Educação Ambiental nas escolas do Brasil, levando em
consideração seu grau de importância para a formação de sujeitos críticos e
atuantes em sua comunidade. O trabalho será feito a partir de uma análise de
levantamento bibliográficos que demonstre a presença da Educação ambiental nas
atividades de ensino instituições de ensino básico.
Logo, esse estudo torna-se justificável, pois está centrado no entendimento
de como a educação ambiental tem sido proposta e se legitimada como prática
educativa na busca da construção de uma sociedade igualitária e de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, justifica-se ainda por ser um
trabalho que buscará analisar a relação da educação ambiental além dos muros da
educação formal, transcendendo os limites do campo científico e estabelecendo um
diálogo com os vários segmentos da sociedade.

A importância da educação ambiental crítica

A Educação ambiental crítica é aquela que é compreendida em sua
dimensão transformadora e emancipatória, em que tem como meta construir novas
relações com o ambiente que sejam ecologicamente equilibradas e socialmente
justas (PEDRINI; SAITO, 2014). Além disso, a proposta crítica de Educação
Ambiental trabalha-se com uma visão sistêmica de meio ambiente, em que ele é
compreendido em sua totalidade complexa com as interrelações entre seus
elementos interdependentes na tentativa de sintetizar um equilíbrio dinâmico
(GUIMARÃES, 2013).
Nessa premissa, ao falar de educação ambiental tem que se considerar
como uma prática educativa de extrema relevância para a reflexão e construção na
busca por uma sociedade igualitária com o meio ambiente que atenda às
necessidades de todas as formas de vida existentes. No entanto, a educação
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ambiental é um processo de constante construção, não havendo, dessa forma,
conceituação consensual a seu respeito.
Nesse sentido, de acordo com Silva (2013):
A adesão a esta perspectiva crítica de compreensão da
educação ambiental implica a ruptura com os pressupostos
da pragmática e do comportamentalismo muito presentes em
suas origens nos anos de 1970 a partir dos primeiros
consensos mundiais em torno do tema de meio ambiente,
desenvolvimento e educação, como Estocolmo (ONU, 1972)
e Tbilisi (UNESCO, 1977). A ênfase teórica desse início de
trajetória se deu a partir dos pressupostos da teoria
comportamentalista e da pragmática com foco na resolução
de problemas e na busca de mudanças comportamentais de
ordem individual, independente de questões de ordem
macroestrutural (SILVA, 2013).
Vale ressaltar, que entender a educação ambiental é entender toda a sua
complexidade, a qual envolve todos os saberes e diálogo na junção da ciência da
tecnologia e dos saberes populares. Essa complexidade ambiental é o
desdobramento da relação entre conhecimento e realidade que rompe com a
proposta de universalidade do conhecimento para aprender uma realidade
uniforme, devido à diversidade da vida em si (PONTES; LOUREIRO, 2018). Nesse
sentido, entender a complexidade ambiental leva-nos à necessidade de aprender
fatos novos, mas também à compreensão de uma nova pedagogia, a qual implica
reapropriação do conhecimento desde o ser do mundo e do ser no mundo, a partir
do saber e da identidade que se formam e se incorporam ao ser de cada indivíduo
e cada cultura (LEFF, 2009).
Sob essa visão, a complexidade ambiental nos direciona a analisar a
Educação Ambiental de uma forma mais crítica, uma vez que é voltada para a
problematização da realidade dos sujeitos envolvidos. Nesse viés, a educação
ambiental crítica implicaria a reconsideração de conceitos e práticas ainda muito
presentes no cenário educacional ainda não visitado pelas preocupações com a
continuidade da vida de modo sustentável para os sujeitos da humanidade que
parece contentar-se com um projeto insustentável de civilização (SILVA, 2009).
A educação ambiental para ser considerada crítica tem que perceber a
necessidade do estabelecimento de um diálogo entre as sociedades e a natureza,
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observando as redes de complexidades entre elas. Além disso, é necessário a
desconstrução de visões unidimensionais para lançar-se ao desafio de construir
olhares múltiplos e não hierarquizados entre saberes próprios da ciência e os
saberes populares. Isto é, a construção de uma perspectiva de educação, em que
seja voltada para a problematização da realidade dos sujeitos envolvidos no
processo educativo, assumindo de forma inalienável a sua dimensão política e de
transformação na sociedade atual que ultrapasse, assim, os muros da educação
formal das escolas.

A educação ambiental nas escolas

A escola necessita repensar sobre que tipo de sociedade pretende construir,
haja vista que ela tem participação preponderante na formação do caráter social
dos indivíduos, e, portanto, tem em suas mãos o poder de intervenção pelos
mecanismos da educação (NOBRE, 2018). Nesse sentido, o ambiente escolar é
um dos locais mais importantes na construção de uma sociedade, já que a escola
além de agir no processo de ensino e de aprendizagem direta de alunos e
professores, ela também atua na modificação de toda a comunidade escolar, isto
é, a escola deve ser a disseminadora de uma educação para o bem coletivo,
visando cuidar também das gerações futuras.
Seguindo essa premissa, ainda para Nobre (2018), a escola tem como papel
social a tarefa de encaminhar ações por meio de processos educativos que venham
despertar o compromisso social dos indivíduos, das entidades bem como dos
grupos sociais, objetivando, assim, realizar uma só aliança, capaz de promover
mudanças e transformações no cumprimento do dever educacional, da preparação
e formação de alunos que sejam cidadãos com uma nova visão de mundo.
Sob tal ótica, é notório que a escola interfere bastante no comportamento
dos indivíduos, uma vez que lhe possibilita conhecimento para mudança de hábitos
impróprios, tais como a degradação ambiental. Nesse prisma, segundo Brasil
(1997), à medida que a humanidade aumenta, é crescente sua capacidade de
intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos. Partindo dessa
realidade, nota-se o grande papel da educação ambiental, principalmente no
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ambiente escolar, haja vista que pode auxiliar na formação de sujeitos mais
responsáveis com seu ambiente, além de funcionar como meio de conscientizar as
pessoas por ações menos prejudiciais ao meio ambiente, resguardando a vida de
forma geral.
A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para
a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada
um e da sociedade local e global (BRASIL, 1997). Dessa forma, o trabalho com a
educação ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem
uma consciência global das questões relativas ao meio para que possam assumir
posições afinadas com valores referentes à sua proteção e melhoria do próprio
meio.
Vale ressaltar, que é importante que todos os envolvidos vejam significado
àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é resultado da
ligação que o aluno estabelece entre o que aprende e a sua realidade cotidiana, da
possibilidade de estabelecer ligações entre o que já conhece, e também da
possibilidade de utilizar os conhecimentos em outras situações (BRASIL, 1997).
Atualmente há grandes consensos na sociedade sobre o reconhecimento da
gravidade dos problemas ambientais, que estes são decorrência de um modelo de
desenvolvimento econômico de forte impacto ambiental e que a Educação
Ambiental é uma importante ação para a superação destes problemas. No entanto,
este reconhecimento não significa que estão sendo propostas soluções
consensuais (GUIMARÃES, 2013).
Embora as pesquisas apontem a necessidade de uma educação escolar
ambiental mais consistente, ainda há muito a se que se fazer nesse contexto, ou
seja, as escolas necessitam ter mais compreensão e ações concretas que envolva
de fato os alunos e que esses sejam multiplicadores de uma atitude mais
consciente e crítica, visando o bem estar de todos no meio o qual convivem.
De acordo com Guimarães (2013), no cotidiano escolar, é cada vez mais
frequente que as crianças manifestem alguma inquietude com a questão ambiental,
já que os professores trabalham vez ou outra com essa temática. Além do mais, se
fosse realizado uma pesquisa de opinião pública mundial, uma grande maioria da
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população afirmaria com toda certeza que acha importante preservar o meio
ambiente. Todavia, essa mesma sociedade está mais degradando o ambiente do
que há 20 ou 30 anos, mesmo tendo noção da importância de preservar a natureza.
Nesse viés, é notório que as escolas ainda precisam trabalhar uma educação
ambiental mais realista e comprometida com o meio ambiente, uma educação
capaz de provocar mudanças de pensamento e atitudes de fato na sociedade, que
preparem os jovens para valorizar a vida não só do ser humano, mas dos seres
vivos em geral. Sob tal prisma, segundo Guimarães (2013), tudo indica que essa
EA não está sendo, de fato, eficaz para enfrentar a crise socioambiental que
vivenciamos na atualidade.
Segundo Leff (2003), faz- se necessário realizar o processo educativo que
implica deixar de ser ator para ser autor de um processo de mudança, readquirindo
o conhecimento derivado do fazer ambiental e, dessa forma, participar do próprio
processo projetual porque a complexidade ambiental requer todos os olhares.
Assim sendo, a educação ambiental nas escolas pode se apoiar nessa visão,
isto é, fazer do aluno não um ator, mas sim um autor, a qual este possa dar
continuidade nas ações criando meios para que mais pessoas abracem essa
mesma ideia, visando sempre o cuidado com meio ambiente. Dessa maneira, o
espaço escolar pode ser considerado um dos locais em que os alunos irão
desenvolver os primeiros passos para sua conscientização no que se refere aos
cuidados com o meio ambiente (SILVA, 2013).
Assim, a presença, em todas as práticas educativas, da reflexão sobre as
relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com
seus semelhantes é condição imprescindível para que a Educação Ambiental
ocorra.
Para Munhoz (2003), uma das formas de levar educação ambiental à
comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades
extracurriculares, tais como atividades com leitura, trabalhos escolares, pesquisas
e debates, em que os alunos poderão entender os problemas que afetam a
comunidade onde vivem, passando, dessa forma, a refletir e criticar as ações
ligadas à preservação ambiental.
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Sob tal panorama, a EA é um ótimo campo para tentar novas abordagens de
ensino e aprendizagem, pois ela é um tema que motiva os alunos, já que ela está
nos jornais, na televisão, na vida de todos nós e também porque a EA é uma área
em que é possível fazer diferença no mundo. Além disso, educação ambiental
envolve atividades fora dos muros da escola tais como, coleta de dados,
observações e entrevistas, isto é, os discentes não precisam ficar presos na sala
de aula ou nos livros didáticos (HENRIQUES et al., 2007)
Segundo Mello e Trabjer (2007), nós, como educadoras e educadores,
devemos reconhecer, cada vez mais, o valor de outros saberes, além do saber
científico para a educação ambiental, tais como os saberes cotidianos, saberes
construídos a partir da experiência e saberes populares. Dessa forma, os
educadores devem levar em conta todas as formas de saberes de uma
comunidade, pois diversos conhecimentos implicam em atitudes mais conscientes.
Entretanto, ainda é visível que em muitas situações no cotidiano escolar quem dita
as regras é uma educação descontextualizada com a real situação vivida pela
comunidade, ou seja, velhas amarras precisam de novos arranjos e olhares
coerentes com o que de fato a sociedade necessita.

A educação ambiental nas escolas brasileiras

A Educação Ambiental no Brasil é desenvolvida, de maneira geral, por
intermédio de três modalidades principais: Projetos, Disciplinas Especiais e
Inserção da Temática Ambiental nas Disciplinas (MENDONÇA; TRAJBER, 2006).
Nesse sentido, vale destacar que a maior parte do ensino de Educação Ambiental
que vem sendo trabalhadas nas escolas brasileiras, ocorre através de disciplinas
que se relacionam, tais como ciências e geografia, isso revela que os ideais de
transversalidade e interdisciplinaridade não estão sendo realizados, já que é muito
difícil desenvolver uma educação tão complexa como a EA em um contexto
totalmente disciplinar (DOS SANTOS; SANTOS, 2016). Sob tal ótica, ao propor que
a EA seja apenas trabalhada com disciplinas afins, atribui um caráter limitante a
ela, uma vez que não se considera toda a sua complexidade e abrangência.
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De acordo com Reigota (2004), a EA não deve estar baseada somente na
transmissão de conteúdo específicos, uma vez que não existe um conteúdo único,
mas sim vários, principalmente quando se leva em conta as diferentes faixas etárias
a que se destinam, bem como os contextos educativos em que se realizam as
atividades. Vale frisar que, é perceptível que existe uma grande distância entre a
teoria e a prática da educação ambiental nas instituições de ensino básico
brasileiras. Nesse sentido, de acordo com Palmieri (2011),
Enquanto há certo consenso no meio acadêmico de que é necessário
superar a educação ambiental “conservadora”, as práticas desenvolvidas ainda
são, em grande parte, voltadas para a transmissão de informações sobre o meio
ambiente e a busca por mudanças de comportamentos. Com os projetos de
educação ambiental desenvolvidos no ensino formal, não é diferente. Isso ocorre
tanto com projetos elaborados por professores, quanto com os propostos por
instituições externas, como órgãos governamentais, empresas e ONGs
(PALMIERI, 2011).
Entretanto, essa disseminação da EA sem associação com prática, faz com
que os educandos não consigam percebê-la como sendo parte de sua vida, o que
faz com que passem a assumirem papéis de expectadores passivos sobre essa
temática.
Além do mais, é muito comum, ainda, trabalhar EA com criação de
disciplinas especiais, mesmo a despeito da recorrente polêmica entre tornar a EA
uma

disciplina

curricular

ou

trabalhá-la

como

tema

transversal

e

interdisciplinarmente, isso porque demanda a mobilização de uma série de
quesitos, tais como profissionais, espaços, currículo, orientações, até porque a
maioria das escolas não apresenta recursos e/ou autonomia para fazê-lo
(FERRARI; DE SENZI ZANCUL, 2016).
Outra maneira muito comum de trabalhar a EA nas escolas brasileiras
observada foi a utilização de projetos, uma vez que são eles uma boa opção
metodológica para quebrar a rigidez das disciplinas convencionais (PALMIERI,
2011). Contudo, é importante mencionar que nem sempre esse método vem sendo
trabalhado corretamente, haja vista que diversas vezes os projetos ficam a cargo
de dois ou três professores, geralmente de disciplinas com afinidade com as
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questões ambientais, tais como ciências e geografia, o que faz com que não ocorra
o engajamento de toda a comunidade escolar na realização dessas ações
pedagógicas (DOS SANTOS; SANTOS, 2016).

Considerações Finais

De início, é necessário esclarecer que este estudo buscou analisar trabalhos
que abordassem como a Educação Ambiental vem sendo desenvolvida nas escolas
de ensino básico brasileiras e, portanto, não apresenta uma caracterização e
discussão mais ampla dos projetos de educação ambiental executados nas escolas
brasileiras em si, mas, sim, das abordagens dos autores dos trabalhos analisados
sobre tais metodologias educacionais. Na verdade, trata-se de uma pesquisa que,
investigando estudos já produzidos sobre o tema, pretendeu apresentar algumas
reflexões sobre como vem sendo desenvolvida a EA em escolas, apontando
possíveis caminhos para o aprimoramento dessas práticas, bem como estimular a
realização de outras pesquisas sobre o tema.
Nesse panorama, as escolas de ensino básico brasileira, a grande maioria,
ainda trabalham com a Educação Ambiental de maneira conteudista sem relacionar
com a realidade do aluno. Nesse contexto, para que ocorra uma EA que seja
transformadora e emancipatória, cujo o foco não esteja na transmissão de
conteúdos e nem na proposição de normas de conduta, é necessário a identificação
de problemas e conflitos relacionando-os às ações, valores, história e cultura
humana, estabelecendo, dessa forma, uma conexão entre a educação ambiental e
os saberes que ela pressupõe.
Portanto, entendemos que as práticas de EA realizadas nas escolas podem
e devem contribuir de forma decisiva para as ações dos indivíduos frente aos
problemas ambientais encontrados em seu cotidiano, de forma que possam
elaborar propostas com vistas a possíveis encaminhamentos e soluções. Além
disso, compreendemos que a EA nas escolas oferece instrumentos para tornar os
sujeitos mais críticos e participativos em suas comunidades, em que eles irão atuar
como agentes de reflexão e de transformação no meio que estão inseridos.
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Educação Ambiental e práticas pedagógicas interculturais e decoloniais na Amazônia: entre o local e o global

EDUCAÇÃO AMBIENTAL UMA PRÁTICA QUE SUSTENTA A VIDA
Elivaldete Baía Ribeiro14
Altemar Pereira dos Santos15
Maria Ludetana Araújo16

Resumo
O trabalho busca trazer ao debate o tema Educação Ambiental (EA), como um
processo que deve fazer parte dos diálogos e discussões de todos os segmentos
da sociedade, haja vista ser um assunto que interessa a todo e qualquer cidadão,
pois, é desafio da humanidade fortalecer uma educação ambiental que viabilize
uma prática educativa que articule de forma incisiva a necessidade de se enfrentar
os grandes e sérios impactos ambientais e os problemas sociais, compreendendo
que nos dias atuais não é possível pensar a Educação Ambiental numa vertente
crítica, sem relacionar o indivíduo com a sociedade, considerando que todos nós
temos responsabilidade com a sociedade, conosco mesmo, com os outros e com
o ambiente.
Palavras chave: Meio ambiente, educação ambiental, problemas ambientais,
práticas sustentáveis.
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Introdução
“A educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente,
iniciando em nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da
educação formal ou informal”.
M. Guimarães

As questões ambientais há algum tempo vem sendo introduzida no seio da
sociedade e fazendo parte cada vez mais do cotidiano de muitas pessoas,
principalmente dos estudantes. Uma grande parte das escolas já entendeu que a
Educação Ambiental é um processo essencial desde o início da vida escolar uma
vez que contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e aptos para
decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com
todas as formas de vida. Os registros históricos nos revelam que foi nos anos 60
que as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente começaram a ser
divulgadas a partir de relatórios assinados por cientistas que alertavam para os
impactos negativos aos ecossistemas e as suas possíveis consequências à vida no
planeta Terra.
Esse modelo econômico capitalista baseado num crescimento contínuo, com
aumento do consumo global, desperdício, exploração de recursos naturais além da
capacidade natural de regeneração, práticas agropecuárias obsoletas, destruição
de florestas e crescimento contínuo da população humana, acelera cada vez mais
a degradação e a destruição do planeta Terra. Dessa forma, é necessária e urgente
a busca por uma forma de desenvolvimento econômico que garanta a
sobrevivência da geração atual e também das futuras, assim, a Educação
Ambiental deve ser vista como uma ferramenta que pode atuar auxiliando as
pessoas a pensarem e a entenderem que cada um de nós é parte integrante do
meio ambiente, bem como propor novas reflexões sobre a construção dos
caminhos que envolvam os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a
natureza possibilitando o respeito à diversidade biológica, étnica e cultural.
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Educação Ambiental: breve análise da conjuntura

Iniciaremos refletindo a frase que Paulo Freire escreveu em sua Terceira
Carta Pedagógica, “Educação não é tudo, mas, sem ela nada se transforma”.
Assim, é preciso entender a educação como uma prática social que tem por
objetivos desenvolver o ser humano, trabalhando com os diferentes saberes que
encontramos em várias culturas. Dessa maneira, educar-se é uma forma de entrar
em contato com o outro, com a natureza, de criar e reproduzir o que é comum a
todos, como o trabalho, o modo de vida e o comportamento. Em cada cultura
encontramos um modo diferente de educar. Por exemplo, nas sociedades
indígenas, a educação faz parte da vida em comunidade. Para o indígena,
aprender, é partir de uma base comum e partilhar os conhecimentos e as
experiências advindas do convívio com a natureza e com o seu grupo, ou seja, os
mais velhos cantam e contam aos mais novos os mitos, as lendas, os sonhos, as
formas de produção e de vivência de seu povo e, assim, se vai reforçando a visão
de mundo da tribo.
Se a educação geral vem de tempos longínquos, a Educação Ambiental
ainda é incipiente. Pelas pesquisas realizadas, no século XX se percebe a criação
de um novo sistema econômico, o capitalismo financeiro globalizado. A partir desse
período, não existe mais fronteira entre os países para o fluxo de produtos, bens
de consumo e serviços. De modo que a demanda em relação ao uso de recursos
naturais, tomou proporções em escala planetária, quase que padronizadas, até
porque o capitalismo financeiro segue as leis dos grandes bancos, das grandes
empresas, das corporações que detém o monopólio financeiro e querem acumular
capital de forma permanente. Assim, os avanços tecnológicos e as necessidades
que a humanidade criou resultaram num desequilíbrio do meio natural afetando os
ecossistemas. Essa problemática foi se tornando cada vez mais evidente e
preocupante. Diante desse cenário, muitos países começaram a repensar o seu
modo de produção, até porque muitos impactos ambientais já haviam atravessado
as fronteiras.
Assim, em meados do século XX, ocorrem os primeiros movimentos
ambientalistas, como exemplo, o movimento hippie, que surgiu nos Estados
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Unidos, na cidade de São Francisco, na década de 60. Esse movimento pregava o
amor livre, o respeito à natureza, ao pacifismo e à uma vida mais simples, sem
preocupações consumistas. Dessa forma, EA começa a ganhar corpo como uma
das “estratégias” da sociedade para fazer frente aos problemas ambientais
entendidos, a partir desse período, como uma ameaça ao Planeta e à qualidade de
vida dos seres vivos.
Ao final do século XX, inicia-se uma mudança na concepção ambiental. Pois,
até então, o pensamento ambiental era muito naturalista e conservacionista. A partir
dessa época, amplia-se a concepção ambiental para uma abordagem mais
socioambiental que propõe um novo modelo de crescimento econômico e uma nova
forma de avanço tecnológico que busca uma nova política ambiental alicerçada na
participação da maioria dos países, resgatando a posição da sociedade com a
natureza através de um raciocínio urgente, que precisa agir local, mas pensar no
global.
Silva (2018), afirma que “nos anos 60, o livro Primavera Silenciosa é
considerado um clássico da literatura mundial. Escrito por Rachel Louise Carson,
este livro nos faz refletir a respeito do risco do avanço científico e tecnológico para
a humanidade na pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir do
estabelecimento da revolução verde com a pujança econômica dos Estados Unidos
da América, e como a revolução industrial e técnica podem ser prejudiciais até hoje
para a teia de vida estabelecida na biosfera do nosso planeta caso seja mal
utilizada”.
Em 1965, na Grã-Bretanha, houve a Conferência para a Educação
Ambiental. Essa Conferência colocou a EA como atribuição ou responsabilidade da
área de Biologia, ou seja, não reconheceu o papel da interdisciplinaridade como
ponte para superar a fragmentação do conhecimento, permitindo assim uma
compreensão mais globalizada do ambiente que buscasse trabalhar a interação em
equilíbrio dos seres humanos com a natureza.
A Conferência de Estocolmo ocorreu nos anos 70, mais precisamente em
1972, com a participação de 113 países e reuniu pela primeira vez na história da
humanidade autoridades de governo, políticos, especialistas, representantes da
sociedade civil e da ONU, para discutir problemas ambientais na qual o meio
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ambiente foi colocado como tema principal da agenda em uma conferência
oficial. Nesse evento reconhece-se o trabalho da EA na busca de soluções dos
problemas ambientais e a preocupação com as gerações futuras.
Para Ramos (2001), “a Conferência de Tbilisi constituiu-se no marco mais
importante para a definição e evolução da sua institucionalização. Com base nos
trabalhos de EA até então realizados, estabeleceu-se uma nova dimensão
educativa, determinando prioridades para a sua aplicação. Assim, o documento da
Unesco “A Educação Ambiental: as grandes Orientações da Conferência de Tbilisi”
converteu-se em referência para os órgãos, pessoas e instituições responsáveis
pela EA no âmbito regional, nacional e internacional, constituindo-se num texto
técnico com as finalidades, objetivos, princípios orientadores e estratégias para o
desenvolvimento da EA”.
A Constituição (CF) de 1988, que rege todo o ordenamento jurídico
brasileiro, traz em seu bojo a missão de pensar democraticamente a EA em todos
os espaços e estruturas da sociedade. O inciso VI do parágrafo 1º. do Artigo 225
da Constituição Federal de 1988, recomenda que a sociedade e as Instituições de
Ensino devem: “Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.
Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das Nações
Unidas para Meio Ambiente e o Desenvolvimento/Rio-92. Nessa Conferência,
diversos países se comprometem a diminuir os problemas socioambientais
existentes e constroem vários documentos. Um dos mais importantes foi a Agenda
21, que apresenta diversas atividades relacionadas aos recursos renováveis e
prevê a criação de novos programas, estratégias e planos para a conservação da
biodiversidade, pensando as necessidades da educação e treinamento, bem como
o papel dos ecossistemas na produção de bens, serviços ambientais e outras
possibilidades de atividades que contribuam para a conservação e para o
desenvolvimento sustentável.
Diante do cenário apresentado, pensar a EA na atualidade é pressupor uma
mudança do sistema econômico, político e social que se estabelece hoje, pois, é
esse modo de produzir a vida em sociedade, o agente causador da crise de ordem
socioambiental que estamos vivendo. Então, precisamos nos emancipar e construir
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uma nova abordagem, um novo sistema econômico em que possam interagir
homens, mulheres e crianças de forma harmônica e equilibrada com o ambiente
natural.
No momento atual, segundo Marilena Loureiro “A educação ambiental se
apresenta como possibilidade de realização de uma educação crítica/participativa,
que responda à complexidade do contexto no qual ela aconteça. Estamos
vivenciando um momento de crise socioambiental. Uma “crise de conhecimento do
mundo” (LEFF, 2001 apud CORRÊA; SANTOS, 2016). Nesta perspectiva, a crise
socioambiental não é vista simplesmente como uma crise de esgotamento de
recursos físicos e naturais, mas como uma crise civilizatória de esgotamento de um
padrão de racionalidade, uma crise, portanto, de conhecimento. E é exatamente aí
que reside a importância da constituição de um campo teórico novo para a
educação, o campo da complexidade ambiental (LOUREIRO apud LEFF, 2007).
Em setembro de 2015, na sede da ONU, em Nova York, líderes mundiais
reuniram-se, e construíram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o
planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Assim, surgiu
a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, com 17 Objetivos e 169
metas. Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade, fortalecendo a paz universal. Neste documento, reconheceu-se que
o maior desafio global para o desenvolvimento sustentável, é a erradicação da
pobreza em todas as suas formas e dimensões. Cento e noventa e três países se
comprometeram em atuar em parceria colaborativa, implementando medidas
ousadas, transformadoras, urgentemente e necessárias para direcionar o mundo
para um caminho sustentável e resiliente. Embarcando numa jornada coletiva, onde
ninguém seja deixado para trás.
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Os desafios e as interfaces da Educação Ambiental

A Lei nº 9.795, em seu artigo 1º, define a 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 (Art. 1º, Lei nº
9.795/99).
Partindo da premissa da lei, é muito claro que a nossa estadia neste planeta
deveria acontecer de forma equilibrada onde a extração e a utilização dos recursos
naturais disponíveis suprissem as nossas necessidades, mas garantisse também
uma vida plena às futuras gerações. Sabemos, porém, que a nossa humanidade,
é vítima desse modelo econômico capitalista que visa o lucro a qualquer preço, não
se preocupando com a possível extinção da sua própria espécie. Diante deste
cenário, vivemos a era dos grandes impactos ambientais locais e globais que
afetam a qualidade de vida dos seres vivos e trazem incertezas quanto ao futuro
de muitas espécies, inclusive da espécie humana. É, portanto, urgente, estabelecer
relações entre sociedade e a natureza para se pensar em mudanças de valores e
atitudes na formação de indivíduos e grupos sociais capazes de identificar,
problematizar, mobilizar e agir em relação às questões socioambientais. É o
momento, então, de educar para a sustentabilidade, investir na Educação
Ambiental para criar cidadãos mais conscientes e capazes de se mobilizar para as
mudanças necessárias rumo à desaceleração dos impactos que o ser humano vem
causando ao planeta Terra.
A Educação Ambiental no cenário atual apresenta muitos desafios. Mas,
temos a compreensão de que o papel primeiro da EA deve ser o de incentivar as
pessoas a pensarem, a desnaturalizarem as obviedades cotidianas, a
questionarem, a se indignarem com as ações que são contra a vida. A humanidade
precisa e deve atuar num patamar mínimo de cuidado e preservação desta casa
em que habitamos chamada Terra.
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A urgência do momento em que vivemos exige que tenhamos uma ação
educadora ambientalista revolucionária profunda e comprometida com as
mudanças culturais. Cada um de nós deve perceber-se como parte desses
problemas e responsável pelas suas possíveis soluções, num movimento solidário
em relação às possibilidades de um futuro melhor e igualitário. Isso, tudo, claro,
implica fazer uma revisão de conceitos e de posturas para superar a apatia diante
dos problemas da humanidade, pois, já se percebe que não dá mais para continuar
fazendo retoques nesse modo de produção e consumo. Então, todos os seres
humanos precisam e devem modificar o seu comportamento e isso deve ser feito
através da educação, de uma revolução cultural. Revolução no modo de ser, no
modo de estar nesse planeta, nos valores construídos por cada ser humano,
naquilo que nos motiva a continuar vivendo, sem esquecer que: “Educação não
transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”
(FREIRE, 1987, p.87).

A Educação Ambiental: Um Futuro Sustentável para todos

No mundo globalizado em que vivemos, não há dúvida que enfrentamos uma
crise ambiental séria e grave. Na visão do sociólogo e ambientalista Leff:

A crise ambiental, entendida como crise de civilização, não
poderia encontrar uma solução pela via da racionalidade
teórica e instrumental que constrói e destrói o mundo.
Apreender a complexidade ambiental implica um processo de
desconstrução e reconstrução do pensamento; remete a suas
origens, à compreensão de suas causas; a ver os ‘erros’ da
história que se arrastaram em certezas sobre o mundo com
falsos fundamentos; a descobrir e reavivar o ser da
complexidade que ficou no ‘esquecimento’ com a cisão entre
o ser e o ente (Platão), do sujeito e do objeto (Descartes), para
apreender
o
mundo
coisificando-o,
objetivando-o,
homogeneizando-o. Esta racionalidade dominante descobre
a complexidade em seus limites, em sua negatividade, na
alienação e na incerteza do mundo economizado, arrastado
por um processo incontrolável e insustentável de produção
(LEFF, 2010, p. 16).
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Para Leff a questão ambiental ou as crises ambientais devem ser
entendidas através de uma abordagem complexa, em razão das particularidades e
das nuances que elas apresentam. Assim, é urgente que todos os seres humanos
se posicionem e tomem atitudes e ações ambientalmente corretas para que
tenhamos uma melhora nas problemáticas ambientais vivenciadas. Problemáticas
advindas desse modelo de desenvolvimento econômico baseado na grande
dominação dos humanos sobre a natureza, nessa mega exploração dos recursos
naturais e no consumo exacerbado de produtos, que tem sua compra incentivada
pelas propagandas veiculadas pelas mídias e redes sociais.
Não podemos negar que a Educação Ambiental inserida nas práticas
escolares já avançou bastante em seu papel de enfrentamento às problemáticas
socioambiental. Mas, ainda precisamos avançar muito mais para garantirmos uma
educação que contribua cada vez mais para o processo de transformação da
sociedade atual em uma sociedade sustentável, centrado no exercício responsável
da cidadania, que considere a natureza como um bem comum. De acordo com o
pensamento de Dias (1994), a Educação Ambiental, se caracteriza por incorporar
as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas, o que
significa que ao tratar de qualquer problema ambiental, deve-se considerar todas
as dimensões. E continua o autor ..."a maior parte dos problemas ambientais tem
suas raízes na miséria, que por sua vez é gerada por políticas e problemas
econômicos concentradores de riqueza e responsáveis pelo desemprego e
degradação ambiental. A inserção de saberes ambientais a partir da EA nas
escolas deve ser alicerçado num movimento de análise e reflexão no sentido de
que cada um tenha a clara compreensão do seu papel ao fazer parte deste mundo.
Guimarães (p. 5, 2006), em suas análises sobre as atitudes tomadas pelos
seres humanos em relação à EA e ao uso dos recursos naturais escreve: “Se
fizermos um comparativo do quadro atual com o de 20, 30 anos atrás, podemos ver
o quanto a educação ambiental ganhou espaço na sociedade: no entanto essa
mesma sociedade degrada hoje mais o meio ambiente do que há 20, 30 anos”.
Para Reigota (1995), "O meio ambiente latino-americano exige que a
educação ambiental em frente o desafio da mudança de mentalidade sobre as
ideias de modelo de desenvolvimento baseado na acumulação econômica, no
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autoritarismo político, no saque aos recursos naturais, no desprezo, às culturas de
grupos minoritários e aos direitos fundamentais do homem". Essa "educação
política deve estar empenhada na formação do cidadão nacional, continental e
planetário baseando-se no diálogo de culturas e de conhecimento entre povos,
gerações e gêneros".

Considerações Finais

Baseado nas pesquisas realizadas, foi possível observar que as referências
bibliográficas tratadas, indicam que ainda existe um longo caminho a percorrer para
a efetivação de uma política ambiental e implementação da EA adequadas e que
garanta uma melhor proteção do meio ambiente à toda forma de vida que habita
este planeta.
Mas, é importante compreendermos que a EA esteve ausente nos currículos
de muitas gerações, isso pode explicar o esforço que a maioria dos educadores
fazem para desenvolver valores e atitudes numa sociedade que está condicionada
a um modelo de desenvolvimento econômico baseado no consumismo exagerado.
Dessa forma, é compreensível que a EA caminhe em passos lentos e até ausente
de muitos setores da sociedade. Porém, é importante que todos os atores
envolvidos compreendam que ela deve ser um processo permanente,
interdisciplinar, participativo, ativo e que se concentre em resolver os problemas
ambientais concretos. Entendendo que a oferta de uma educação ambiental de
qualidade para todos os cidadãos brasileiros, ainda é uma realidade distante, mas
não é impossível. Que através da EA crítica e emancipatória, podemos criar um
sistema que nos permitirá uma análise geral da multidimensionalidade em que
estamos inseridos. Vislumbrando assim, uma óptica mais clara e precisa das
decisões que podem ser tomadas para a melhoria do ambiente em que vivemos,
buscando sempre uma EA para a sustentabilidade, permanente, continuada,
extensiva, democrática e de livre acesso a todos os cidadãos e cidadãs.
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