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RESUMO
Compreendendo o Homem sob uma perspectiva transdisciplinar, o estudo
tem como objetivo principal entender o papel da educação ecológica na formação
humana, cidadã e, sobretudo, multíplice dos seres humanos, tornando-os capazes
de pensar o mundo complexo de forma responsável e sustentável. Para tal, buscouse elaborar uma pesquisa transdisciplinar baseada em autores que trabalham as
questões terrestres e humanas da atualidade e a educação ecológica como
ferramenta de transformação, como Edgar Morin, Francisco Gutierrez, Humberto
Maturana, Francisco Varela e Moacir Gadotti. O trabalho inicia-se com um
preâmbulo em que se demonstra o surgimento da vida no planeta, elucida-se a
necessidade de se pensar o planeta como uma entidade viva e autônoma e as
relações dentro dele como múltiplas e complexas. A partir deste entendimento, o
trabalho divide-se em três partes, sendo a primeira focada nas definições e
conceitos que se voltam à crise socioecológica que assola o planeta hoje, a
sustentabilidade e a educação ecológica dentro de um quadro de complexidade
mundial. Na segunda parte, situa-se a elaboração da análise das experiências
Ecopedagógicas realizadas pela pesquisadora no ano de 2011, no Centro
Educacional Unificado (CEU) Pêra Marmelo, e, por fim, a terceira parte fecha o
estudo, trazendo as considerações finais e apontando a necessária mudança de
paradigma para que a educação que acreditamos seja responsável pela mudança
de postura e forma de enxergar e agir no mundo atual.
Palavras-chave: Educação Ecológica; Complexidade e Ecopedagógicas.

ABSTRACT
Understanding Man under a transdisciplinary perspective, the study aims to
understand the role of environmental education in human, civic and especially
manifold human beings, making them able to think the complex world in a
responsible and sustainable way. To this end, we sought to develop a
transdisciplinary research based on authors who work the land and human issues
from now and ecological education as a transformation tool, such as Edgar Morin,
Francisco Gutierrez, Humberto Maturana, Francisco Varela and Moacir Gadotti. The
work begins with a preamble in which it demonstrates the emergence of life on the
planet, to elucidates need to think the planet as a living and autonomous entity and
the relationships within it as multiple and complex. From this understanding, the work
is divided into three parts, the first focused on the definitions and concepts that are
focused on the socio-ecological crisis sweeping the planet today, sustainability and
environmental education within a global framework of complexity. The second part is
located in the preparation of the analysis of Eco-pedagogical experiments conducted
by the researcher in the year 2011, the Unified Educational Center (CEU) Pêra
Marmelo, and finally, the third part of the study closes, bringing the final
considerations and pointing the necessary paradigm shift for education that we
believe is responsible for the change in attitude and way of seeing and acting in the
world today.
Keywords: Ecological Education; Complexity and Eco-pedagogical.
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PREÂMBULO

O DESPERTAR DO SER SENSÍVEL: RECONHECENDO A TERRA COMO
PÁTRIA COMUM
Olhou o mundo a seu redor, como se o enxergasse pela primeira vez.
Belo era o mundo! Era variado, era surpreendente e
enigmático! Lá, o azul; acolá, o amarelo! O céu a flutuar e o
rio a correr, o mato a eriçar-se e a serra também! Tudo lindo,
tudo misterioso e mágico!
Sidarta
Herman Hesse

Pensar no ‘Ser Sensível’ é pensar em um sujeito1 conectado ao cosmos,
situado na Terra e participante ativo nas redes de relações que se estabelecem
continuamente no ambiente terrestre. Sujeito este que é autônomo,

possui

consciência de si mesmo e de seu papel enquanto espécie terrestre, e que na
qualidade de ‘ser’, devido a sua habilidade intelectual e sua consciência, está no
centro das movimentações que acontecem incessantemente no globo.

O sujeito é egocêntrico, mas o egocentrismo não conduz somente ao
egoísmo. A condição de sujeito comporta, ao mesmo tempo que o
princípio de exclusão, um princípio de inclusão; este nos permite nos
incluirmos numa comunidade, um Nós (casal, família, partido, Igreja) e
incluir esse Nós no centro do mundo. [...] o sujeito pode, por amor,
dedicar-se ao outro, como numa relação mãe/filho ou de apaixonados.
Portanto, o egocentrismo do sujeito favorece não somente o egoísmo,
mas também o altruísmo, pois somos capazes de dedicar o nosso Eu a
um Nós e a um Tu (MORIN, 2012: 76).

Apesar de possuir essa posição central no mundo, a jornada humana na
Terra é recente perante a história da mesma2 e do aparecimento das mais diversas
formas de vida terrestres, e, no entanto, já se faz tão importante a busca por novas
formas de convivência e vivência dentro do globo, que trabalhem o altruísmo destes
sujeitos em lugar do egocentrismo.

1 Partimos da ideia de sujeito enquanto um ser biológico, autônomo e auto-organizador de si mesmo. Para Morin
(2012), ser sujeito supõe a existência de um indivíduo, que por sua vez só existe ao comportar em si a noção de
sujeito. Ainda, “ser sujeito implica situar-se no centro do mundo para conhecer e agir” (MORIN, 2012: 75). Uma
visão que num primeiro olhar parece egocêntrica, já que coloca o sujeito no centro, contudo, também deixa
evidente que o papel deste sujeito é mais do que estar no centro do mundo, mas ter capacidade de conhecê-lo e
agir conscientemente dentro dele.
2
Para mais informações sobre o surgimento da Terra e suas características principais ler ANEXO II: “Um breve
relato sobre a origem da Terra”.
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Todos os seres vivos no planeta dependem vitalmente da biosfera, que
depende, por sua vez, daqueles, para manter-se viva. Uma dança cósmica, que se
mantém continuamente em movimento, construindo uma história de incessantes
transformações, criações, destruições e inovações, que juntas são responsáveis por
formar a grande história da Terra e as diversas identidades terrestres

nela

existentes. .
O ser humano faz parte desta rede de relações e é responsável por trabalhar
suas potencialidades para que o sistema Gaia 11 consiga manter seu equilíbrio
dinâmico. Aparecendo no interior desta biosfera, ligando ecossistemas e envolvendo
todo o planeta, a espécie humana é filha da Terra, é a própria Terra em seu
processo de evolução, como relata Boff (1993), tem em si a mais pura expressão
terrestre de liberdade, consciência e amor.

Portanto, a vida nascida da Terra é solidária da Terra. A vida é solidária
da vida. Toda vida animal tem necessidade de bactérias, plantas, outros
animais. A descoberta da solidariedade ecológica é uma grande e
recente descoberta. Nenhum ser vivo, mesmo humano, pode libertar-se
da biosfera. (MORIN, 2003: 53)

A

vida

cria

condições

adaptativas

que

possibilitam

a

co-interação

meio/organismo de maneira integrada e sistêmica12 e o homem pôde, durante sua
evolução, criar mecanismos que tornaram possível sua adaptação ao meio em que
se inseria, relacionando-se com o espaço a fim de encontrar habitats para se instalar
e dali buscar seu sustento com os recursos e insumos que encontrava no caminho.
Assim, o ser humano passou de biológico para bio-cultural, e, há dez mil
anos, inaugurou o período neolítico no qual se aventurou para fora das cavernas e
iniciou uma série de conquistas pelo mundo exterior (BOFF, 1998). A partir daí,
sucederam-se uma série de revoluções que transformaram o homem no principal
responsável pelas mudanças e adaptações no meio natural.

11

Entidade viva, complexa e autorreguladora, que compreende a atmosfera, biosfera, mares e solos. Para
James Lovelock, Gaia é caracterizada como um sistema completo de partes animadas e inanimadas, ou seja, “o
crescimento vertiginoso dos seres vivos possibilitado pela luz solar fortalece Gaia, mas essa força caótica e
selvagem é contida por limitações que moldam a entidade propositada que se auto-regula a favor da vida”
(LOVELOCK, 2006: 27-28).
12
Como esclarece Morin (2003), a ideia sistêmica desvalidou progressivamente a premissa de um conhecimento
reducionista. A Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Bertallanfy nos anos cinquenta, parte do fato de que
grande parte dos objetos (ciências) formam sistemas, ou seja, ‘conjuntos de partes diversas que constituem um
todo organizado, retomou a ideia freqüentemente formulada no passado, de que um todo é mais que o conjunto
das partes que o compõem.’(MORIN, 2003: 26).
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Como relatam Maturana & Varela (2001), a concepção do mundo como algo
pré-dado à humanidade prevaleceu e o cérebro está agora cada vez mais
condicionado a receber as informações vindas de fora de forma passiva e utilizandose da objetividade como ferramenta de conhecimento. Ainda para os autores, o
representacionismo, caracterizado como a formação de conhecimento baseada na
objetividade, é o principal responsável pelo distanciamento do homem com o meio,
seus semelhantes e demais espécies vivas na medida em que não há identificação e
relação efetivas dos indivíduos com o espaço (MATURANA & VARELA, 2001).
O ambiente externo é absorvido pela mente humana, que por meio

de

mecanismos de cognação o decodifica e compreende, reforçando a ideia do mundo
como um objeto a ser explorado pelo homem em busca de benefícios à sua própria
vida.

A ideia de extrair recursos de um mundo-coisa, descartando em
massa os subprodutos do processo, estendeu-se às pessoas, que assim
passaram a ser utilizadas e, quando se revelam “inúteis”, são também
descartadas. [...] Ao nos convencer de que cada um de nós é separado
do mundo (e, em consequência, das outras pessoas), a visão
representacionista em muitos casos terminou desencadeando graves
distorções de comportamento, tanto em relação ao ambiente quanto no
que diz respeito à alteridade (MATURANA E VARELA, 2011: 8, grifo
meu).

Também, as interpretações de mundo, sobretudo ocidentais,

baseiam-se

quase totalmente, direta ou indiretamente, na tradição judaico-cristã, que separou o
homem da natureza desde o momento de sua criação. Este argumento pode ser
confirmado logo no inicio dos escritos bíblicos, no Gênesis :

A primeira parte é: ‘Dominai a Terra...’. O ser humano sente-se convocado a
representar-se como senhor terreno do Universo e “de toda a criação”. Assim
sendo, se existe na natureza alguma razão de ser, ela deverá estar em uma
única vocação: servir ao homem e realizar-se através desse serviço. E do amor
de um Deus infinito, infinitamente separado de um mundo natural que ele cria
do nada com o valor e o poder de suas palavras (BRANDÃO, 2007:126).

Na mesma linha de raciocínio, a segunda parte convoca o homem a cultivar a
terra, o que deixa evidente a ideia de que por mais perfeita que tenha sido a criação,
ela nos foi deixada inacabada e está nas mãos dos homens sua livre transformação,
seu cultivo e apropriação, e, por meio disto, a espécie humana não só foi se
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distanciando de sua própria casa, mas agindo destrutivamente e insustentavelmente
sobre ela.
Brandão (2007) argumenta que ao transformar a natureza, o homem, de
alguma maneira, torna-se uma dimensão desta parte da sociedade e vive dentro
destes ambientes construídos, cheios de significações. Os humanos constroem
também suas biografias, estórias coletivas e pessoais, e maneiras de como pensam
sobre as coisas.

Somos a natureza realizada em nós como uma forma de vida. Mas somos uma
natureza que age sobre o ambiente e o recria. Uma experiência da vida natural
que não pode existir “naturalmente” a não ser criando para si um outro ambiente,
humano, e desde aí percebendo a própria natureza (BRANDÃO, 2008:121).

Assim, ao mesmo tempo em se constituem seres da natureza, os homens se
constituem também seres culturais, cuja vivência em grupos sociais só se dá pela
existência da natureza. O meio natural, transformado pela cultura, é parte essencial
na vida social humana na medida em que está diretamente ligado ao trabalho,
produção, habitação, alimentação e outras necessidades humanas. Natureza e
humanidade representam contradições que se complementam, uma e outra existem
dentro de uma totalidade, que, por sua vez, se compreende complexa e
indissociável.
Cultura, neste sentido, pode ser entendida como todo o mundo natural
transformado pelo homem, que ao habitar a Terra criou formas de não somente
colher os frutos das árvores e pescar os peixes, mas de arar os solos, produzir
ferramentas, dar nomes, significados e sensações a tudo o que é natural. Ela
também representa todo o processo de trabalho e os produtos do labor humano,
coletivo e social, através do qual há modificação do meio natural em um ambiente
intencionadamente criado. Além do mais, a produção de cultura também se situa no
próprio ser humano, consigo mesmo, enquanto espécie que transcendeu às leis
biológicas para criar um mundo de interações pessoa-pessoa fundado em regras
sociais

15

, “somos uma espécie única de inventores de preceitos de vida e de

princípios de regência do destino.” (BRANDÃO, 2008: 132).
Preceitos e princípios estes que só foram viabilizados através de uma das
condições biológicas evolutivas mais importantes no seu percurso histórico genético:
15 Definição de cultura feita por Carlos Rodrigues Brandão, no livro “O voo o da arara azul: escritos sobre a
vida, a cultura e a educação ambiental”, de 2008.
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a fala. E foi por intermédio da linguagem que o homem pôde ‘pronunciar’ o mundo.
Acrescentando, Morin (1992) acredita que a cultura é organizada mediante alguns
fatores, tais como: o veículo cognitivo da linguagem, a partir do capital cognitivo dos
conhecimentos adquiridos, pelos saberes e fazeres aprendidos, pelas experiências
vivenciadas, memórias históricas e pelas crenças místicas de uma sociedade,
situando as regras/normas que organizam as sociedades e governam os
comportamentos individuais.

Cultura e sociedade estão em relação geradora mútua; nessa relação, não
podemos esquecer as interações entre indivíduos, eles próprios
portadores/transmissores de cultura, que regeneram a sociedade, a qual
regenera a cultura (MORIN, 2011: 19. Grifo do autor).

Nas sociedades, a cultura tem duas características, uma que abre as
possibilidades sociais na medida em que fornece aos indivíduos o seu saber
acumulado, a linguagem, os paradigmas e métodos de aprendizagem; e outra que
fecha, ao inibir os processos individuais e coletivos através de normas, regras,
tabus, etnocentrismo e padrões pré-estabelecidos16. A cultura, que as sociedades
criam, estabelece suas regras gerais, seus preceitos e tabus, é por ela também que
essa mesma sociedade acaba se limitando e constituindo-se fechada em sua própria
forma de organização, criando barreiras à convivência coletiva, à criatividade
individual e do grupo, assim como certos determinismos e conceitos constituídos.
Uma vez que a espécie humana formula seu conhecimento a partir de suas
memórias biológicas e culturais, pode-se dizer que, desde seu nascimento, conhecese a si mesmo e ao outro não só em função de si mesmo, mas também de sua
família, tribo, cultura e sociedade,

...não de trata apenas do conhecimento de um cérebro em um corpo e de um
espírito em uma cultura: é o conhecimento que gera de maneira bio-antropocultural um espírito/cérebro em um hic et nunc. Além disso, não somente o
conhecimento egocêntrico de um sujeito sobre o objeto, mas o conhecimento
de um sujeito portador, igualmente, de genocentrismo, etnocentrismo,
sociocentrismo, isto é, vários centros sujeitos de referência (Morin, 2011: 22).

A humanidade está em constante transformação e relação com o espaço em
que vive e se constitui uma só. Na visão evolutiva, não existe diferença entre os
16 Morin (2011) compara a cultura de um povo com um grande computador complexo, que memoriza os dados
cognitivos e prescreve as normas práticas, éticas e políticas de uma sociedade. E desta forma, observa seu viés
duplo que se abre e fecha às possibilidades individuais e coletivas.
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homens enquanto sua constituição como ser vivo. As diferenças estão nas formas
de como cada povo, indivíduo e nação se relacionam com o espaço, suas tradições
e costumes, sua forma de perpetuar a história, seus sistemas de organização e em
seu modo de consolidação bio-cultural.
Argumentação que vai contra o processo civilizatório ocidental, que julgou, e
ainda julga, povos e nações por sua forma de oralidade, vivência na Terra e relação
com a vida, utilizando-se de um discurso racista e excludente, com o qual
“demasiadamente humanos, perdemos o sentido da vida” (CARVALHO, 2009: 106).

Não foram apenas as populações indígenas que sofreram na pele a
intolerância e o preconceito civilizatório. Embora as concepções da teoria
darwinista, os mecanismos da seleção natural e da sobrevivência dos mais
aptos fossem válidos para a evolução da vida em geral, sua aplicação para
a sociedade redundou em racismos e genocídios de toda ordem
(CARVALHO, 2009:106)

Foi desta forma que um processo de racismo e invalidação da espécie
humana se tornou dominante na sociedade, resultando em regimes neofascistas e
discriminatórios predominantes no século XX. O darwinismo social 17 tornou-se
ferramenta de dominação em massa e genocídios, justificados pela existência de
uma raça superior. A diversidade de culturas resultou não em multiculturalismo
solidário e cooperativo, mas em dominação social, politica e econômica de nações
inteiras e a definição do homem foi mantida por padrões classificatórios e
normativos.
O homem e a natureza são entidades indissociáveis e complementares e a
relação entre ambos, conhecida como biofilia18, é responsável por afiliar à vida os
processos vitais. Para Maturana & Varela (2001), o ser vivo nasce em um meio que
se constitui como entorno, onde se realiza como espécie e interage constantemente,
e, sendo estes dois elementos (ser vivo / meio) estruturalmente diferentes, tal
relação se dá basicamente por meio da troca de informações e assimilação de
conhecimentos mútuos pelas duas partes. O entorno molda-se pelo homem que, por
sua vez, é moldado pelo entorno. Uma analogia que propõe o acoplamento de
ambas as partes entre si, onde organismo e meio sofrem transformações,
chamadas, pelos autores, de adaptação.
17 Termo popularizado por Richard Hofstadter em 1944 (Fonte: Wikipedia. Acesso: 21/04/2014).
18 Termo usado por Edward O. Wilson no livro “A criação” de 2008, propõe a afinidade da psique humana com
a natureza e defende a ligação genética existente entre elas.

17

Somos parte de Gaia, e não algo à parte dela, por isso todas as ações e
responsabilidades que adotamos têm consequências para toda comunidade
terrestre. Quando um simples elemento químico essencial se desiquilibra (o gás
carbônico, por exemplo), toda uma cadeia de relações deve se reorganizar para que
o equilíbrio se restabeleça e, neste percurso, muitas vidas e recursos naturais
podem ser afetados, sendo que alguns para sempre.
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INTRODUÇÃO
À gaia, à cidadania planetária
e ao novo saber (mais) humano e reintegrador

1. Problema central: A Terra em crise e a necessária reforma do
pensamento.
Terra. Gaia. Mãe-Terra. Pachamama20. Terra-Pátria. Planeta Azul. Tantos são
os nomes, as definições, os entendimentos sobre ela. Para alguns, uma grande
rocha no Universo com um centro flamejante e uma fina camada de vida
denominada biosfera. Para outros, um grande organismo vivo, cujas funções são
autorreguladas com o propósito de manter vivas as espécies que nela e com ela
compartilham a vida. Aqui, compreendida como sinônimo vivo de Compaixão. Afinal,
abriga e convive harmoniosamente com uma imensidão de espécies de fauna e
flora, com as mais coloridas pedras, os mais diversos minerais, uma grande
quantidade de água em sua superfície (tanto salgada quanto doce) e, ainda, com
aquela água doce que corre em suas veias, percorrendo os seus processos mais
profundos. Expressa bondade, carinho, cuidado e sensibilidade àqueles que nela
coexistem e, mesmo machucada, exprime amor incondicional a seus filhos.
A humanidade faz parte integral da comunidade terrestre e como tal necessita
encontrar formas de retribuir tamanha dádiva recebida durante tanto tempo por esta
entidade. Deve também se entender filha de Gaia e responsável por mantê-la viva:
ainda flamejante em suas cores, seus aromas, sua simbologia e suas complexas
formas de vida.
Atualmente, sobretudo nas ciências humanas e sociais, existe um enorme
distanciamento entre o que é social e o que é biológico ou natural. Os cientistas
sociais, no decorrer dos anos, têm descrito o Homem como um ser puramente
sociológico que vive no e para o social, trazendo os conceitos de natureza e meio
ambiente como coadjuvantes no processo de desenvolvimento da humanidade e

20 Designação dada à Terra pelos povos primitivos, sobretudo da região andina. Do quíchua, o prefixo Pacha
quer dizer "universo", "mundo", "tempo", "lugar", e Mama, "mãe", "Mãe Terra". É a deusa máxima dos Andes
peruanos, bolivianos, do noroeste argentino e do extremo norte do Chile. Vários autores consideram
Pachamama como uma divindade relacionada com a terra, a fertilidade, a mãe, o feminino. (fonte: Wikipédia.
Acesso: 11/06/2014 .Site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacha_Mama.)	
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tratando a Natureza21 apenas como parte do sistema de produção, na medida em
que fornece as matérias primas e ambientes (habitats) necessários a seu
funcionamento.
Para mais do que uma relação de produção mecanicista e hierárquica, a
espécie humana tem com a Terra uma relação vital, complexa22, ancestral e pautada
essencialmente na solidariedade entre ambas as partes,

constituindo-se das

mesmas qualidades físico-químicas que as demais espécies animadas e inanimadas
do planeta, todas originárias da explosão cósmica de uma mesma estrela há bilhões
de anos. O ser humano além de cultural e social é também cósmico, terrestre e
natural, construindo com o meio uma relação dialógica, na qual à medida que o
transforma, transforma a si mesmo e cria condições para sua própria sobrevivência.
Mesmo assim, apesar de participante ativo na rede de interconexões que
estabelece com a Terra, o Homo Sapiens, desde seu aparecimento, há mais ou
menos duzentos mil anos, deu início a uma série de modificações e formas de
utilização do espaço natural a fim de estabelecer-se como espécie. O ser humano
sempre buscou ascender rumo ao novo, às mais novas descobertas e à formulação
contínua de novas formas de conviver e promover sua perpetuação na Terra. Como
consequência desse processo, a Terra vem perdendo suas potencialidades naturais
e já não se encontram mais ambientes limpos, saudáveis e isentos da ação humana
no globo. A humanidade, ao explorar, transformar e recriar o espaço natural, foi a
única espécie que adaptou o meio à sua sobrevivência.
Uma adaptação destrutiva, não cooperativa e insustentável na medida em
que a busca por crescimento econômico, o consumo exacerbado de matérias
primas, inerentes ao sistema capitalista de produção vigente, só se mantêm pelo uso
excessivo do meio natural e pelo descarte e consumo inadequado dos resíduos não
renováveis. O meio ambiente foi inserido dentro da cadeia produtiva das sociedades
humanas de forma a ser apenas mais um dos inúmeros processos necessários à

21	
  Neste trabalho iremos nos ater à definição de Natureza feita por Edward O. Wilson, que a descreve como toda

parte do ambiente original e suas mais diversas formas de vida que permanecem mesmo depois do impacto
humano. Nas palavras do autor (WILSON, 2008: 23): “Natureza é tudo aquilo no planeta Terra que não necessita
de nós e pode existir por si só”.
22	
  A complexidade que aqui nos referimos se baseia, sobretudo, no conceito trazido por Edgar Morin. O termo
‘complexidade’ surgiu em sua obra nos anos sessenta, sendo trazido da cibernética, da teoria dos sistemas e da
auto-organização. Complexo sugere não linearidade, abertura às incertezas da vida e distinção (não separação)
das ciências, e o nome vem do latim complexus, que significa tudo aquilo que abrange muitos elementos em si
(PETRAGLIA, 2011).
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sua funcionalidade, perdendo suas funções ecológicas e desequilibrando seus ciclos
naturais.
No âmbito marxista, por exemplo, cuja tendência é tratar a natureza como
parte integrante no modo de produção, Marx, em O Capital, conseguiu deixar clara
esta relação23:

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
Natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação inicia, regula e
controla seu intercâmbio material com a Natureza [...] Assim agindo sobre a
natureza externa e modificando-a, ele ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza [...] (MARX, 1967: 177-178 apud HARVEY, 2004: 271).

Entendendo dialética como movimento e transformação, sendo a maneira de
como as coisas de relacionam24, a partir do momento em que modifica o meio à sua
maneira, o homem também se modifica, já que depende das condições básicas de
qualidade e saúde que o ambiente lhe proporciona para viver.
No momento em que a espécie humana vem se distanciando do meio natural
através da dominação dos recursos e bens de consumo, achamos ser importante
que a consciência ecológica reaproxime-a da Natureza como forma de reconexão e
religação dos indivíduos com o cosmo e, consequentemente, com a vida. É
importante que o meio natural seja entendido não como recurso, mas como
prioritário à sobrevivência humana, e encontrar formas de produção que
compactuem com a capacidade de suporte e sustentação da natureza é, neste
momento de crise ecológica mundial, indispensável.
Cremos que tanto a visão reducionista da vida25 como a representacionista do
mundo

26

separaram

a

sociedade

humana

de

seu

universo

natural

e,

consequentemente, de si mesma, resultando na consolidação de uma cultura
voltada à destruição massiva do próprio povo e do meio natural. Ao ver-se
distanciado de seu contexto natural, o homem esqueceu seu papel de provedor de
23 Para uma maior compreensão da relação homem/natureza em Marx ler Harvey (2004).
24 Definição feita por Moacir Gadotti em “Concepção dialética da educação: Uma estudo introdutório” de
1983.
25	
  A fragmentação das ciências e saberes tiveram como resultado a descontextualização da vida e suas mais
diversas facetas. Como resultado, a humanidade tem se visto cada vez mais distante de seu contexto, seja ele
social, econômico, cultural e/ou natural. Para Morin (2003), a relação do homem com a natureza não pode ser
vista de forma reducionista e nem disjuntiva, pois a humanidade em si, assim como a Terra, é uma entidade
planetária e seu entendimento necessita pautar-se nisto.
26 Como falado anteriormente, durante o Preâmbulo deste trabalho, a construção do conhecimento humano tem
se baseado na representação simples das coisas, há uma tendência em ‘coisificar’ tudo aquilo que se vê, e tal
coisificação tem distanciado cada vez mais a humanidade de sua face mais animalesca, ancestral e mitológica,
tornando o Homem um ser distante de si mesmo e do meio em que vive.
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cuidado e amor à Gaia, aos seus semelhantes e às demais espécies do planeta.
Além disso, como resultado de um sistema educacional falho e fragmentado, a
formação do saber humano vem se tornando cada vez mais vazia, unilateral e
fechada à subjetividade 27 , ao erro e aos padrões sistêmicos e complexos que
permeiam o viver terrestre.
Mais do que propor o desenvolvimento sustentável28 como alternativa, a era
planetária demanda o remodelamento das mentes humanas, “uma reorganização
dos saberes com vistas a ensaiar uma ciência da complexidade, cujo compromisso
ético fundamental é refundar uma humanidade orientada pelos valores da
solidariedade e da diversidade”. (ALMEIDA, 2012: 194). A fragmentação das
ciências, assim como a separação mente/espírito, cultura/natureza e saber/fazer,
tem levado a humanidade a compreender o mundo superficialmente.
Faz-se importante, sobretudo neste novo milênio, a inserção de novos
mecanismos de educação e formação dos saberes no quadro atual de
desenvolvimento histórico-político a fim de estimular a formação de vínculos entre a
espécie humana consigo mesma e com o universo, servindo como uma grande
experiência da diversidade. Ainda, como relata Almeida (2012), a educação é antes
de tudo uma forma real de abertura humana às diversidades, tanto dos seres vivos
quanto não vivos, e é a escola, neste sentido, responsável por facilitar a
aprendizagem mestiça, possibilitando aos indivíduos conviverem harmoniosamente
com as mais variadas formas de vida encontradas na Terra. A autora completa que,
“nos valores da diversidade poderão se instalar lugares de resistência à
padronização das culturas”. (ALMEIDA, 2012: 198).
Neste ponto, vimos ser impossível não relacionarmos a situação de crise
socioecológica global com a formação dos indivíduos dentro das sociedades
modernas. Afinal, se pensarmos que a mudança de paradigmas, isto é, a mudança
de postura e valores compartilhados dentro de uma comunidade ocorre
primeiramente dentro de cada um e nas formas que cada um encontra de se

27 Subjetividade é aqui entendida como o lugar e/ou sistema complexo das inter-relações, onde se encontram e
entrelaçam sonhos, experiências vividas, mundos, ideias e valores. É uma forma de troca, compartilhamento e
encontro de afetos e valores que permitem o desenvolvimento e crescimento pessoal (LORIERI, 2008). No
contexto colocado, caracteriza uma necessidade real da educação em proporcionar aos educandos a troca de
suas experiências vividas e sonhadas enquanto ferramenta de aprendizagem, ou seja, ao abrir-se à
subjetividade, a escola se abre aos saberes, valores e histórias de cada envolvido no processo educativo.
28 O conceito de desenvolvimento sustentável será detalhadamente trabalhado no na Parte I deste trabalho.
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relacionar com o outro e com o meio, percebemos que a escola de hoje ainda anda
na contramão do que se espera de uma formação integral e não linear dos saberes.
Pensar nos espaços escolares atualmente, significa pensar em ambientes
murados, cheio de salas e, geralmente, com pouca área verde, onde se vê crianças
e jovens enfileirados, sentados em suas carteiras e professores em pé a sua frente.
Ainda, para além de uma contenção física, a escola se isola da comunidade cultural
e, simbolicamente, fecha-se à entrada dos saberes da localidade, ao mesmo tempo
em que detém conhecimento e saberes internamente. Portanto, é necessário
estudarmos formas de romper os muros da escola, sobretudo os muros culturais, a
fim de se resgatar o significado social e emancipador do conhecimento (AZEVEDO,
2006).
Entendemos como problema central, escolas cujos projetos ainda se
constituem de forma setorizada e baseados no repasse de conteúdos isolados e
descontextualizados do local em que se inserem e das histórias que ali convergem.
Notamos a aplicação de uma pedagogia opressora29, pois não permite ao educando
contextualizar, duvidar e\ou questionar o que aprende, focando-se no repasse
mecânico de conteúdos informativos, que pouco estimulam a criação autônoma do
conhecimento por parte do educando e justifica a coisificação 30 dos conteúdos
apresentados, obtendo como resultado, apenas a que resulta na perda de
significado do conhecimento.
A Ecopedagogia, também conhecida como ‘Pedagogia da Terra’, entre
muitas linhas educacionais e propostas de educação que superam a formação
cartesiana do saber 31 , atua na reestruturação das relações humanas dentro da
escola, resgatando a ideia do homem como ser planetário, biológico, cultural e
complexo; tal como a Terra, um organismo vivo, autorregulador e, principalmente,
enquanto casa comum. Inserida no contexto escolar, esta pedagogia comporta três
elementos principais em busca de um saber universal e mais humano, que serve de
contribuição à criação de um ambiente de aprendizagem coletiva, de convivência

29 Conceito criado por Paulo Freire, refere-se a uma pedagogia autoritária, fechada aos saberes locais, que não
permite a contextualização do conhecimento e faz da relação educador/educando uma relação de dominação e
repasse simples e superficial de conteúdos, excluindo assim a capacidade humana de formar-se, auto-organizarse enquanto ser autônomo e consciente de si mesmo e de suas diversas facetas.
30 Termo utilizado por José Clovis de Azevedo em Reconversão cultural da Escola: Mercoescola e escola
cidadã” de 2006.
31 Aqui alguns exemplos pedagógicos e educacionais criados com o intuito maior de transformar os antigos
modelos cartesianos de ensino: escolas libertárias (Summer Hill - EUA); Escolas democráticas (Escola da Ponte
- Portugal), propostas pedagógicas de Paulo Freire no Brasil, entre outras.
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harmônica e do saber-fazer planetário e que permite o despertar do educando como
ser sensível, global e filho de Gaia. Estes são:
1) Contextualização do saber: A comunidade planetária tem enfrentado problemas
cada vez mais globais, complexos e multidimensionais, e a contextualização do
saber, quando colocada em prática dentro do ambiente escolar, proporciona ao
educando situar-se e compreender-se como parte do todo, sendo capaz de
integrar os saberes ao mesmo tempo em que sabe distingui-los. Morin (2003) crê
que o ato de contextualizar é também uma forma de ‘ecologizar’ o pensamentoação, na medida em que recoloca o ser humano no seu meio, tanto social como
cultural, econômico, politico e natural, e completa:

...o conhecimento é o que é capaz de situar qualquer informação em seu
contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita. Podemos dizer
que o conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e
abstração, mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e
englobar (MORIN, 2003: 15).

A Ecopedagogia propõe que os saberes e a formação do conhecimento sejam
norteados pela contextualização, permitindo a cada indivíduo compreender sua
própria condição enquanto espécie humana, social e biológica, ajudando-o a
enfrentar as incertezas presentes em seu caminho em busca do aprendizado
contínuo.
2) Inter-relação do homem com o meio: Por meio de atividades fora de sala, ao ar
livre e no meio natural, a Ecopedagogia propõe um contato direto e contínuo dos
educandos com o meio ambiente que os cerca, pois acredita que o real
aprendizado, pautado na consciência ecológica e sensibilidade perante as
questões da vida, só é possível, uma vez que cada indivíduo se sinta realmente
pertencente ao meio em que está inserido.
3) Transversalidade dos mais diversos conhecimentos: Diferentemente da
interdisciplinaridade, caracterizada por Morin 32 como uma forma de colaboração
e comunicação entre as mais diversas disciplinas, que, por sua vez, mantém suas
32 Conceituação retirada do livro “Edgar Morin: A educação e a complexidade do ser e do saber”, escrito
por Izabel Petraglia em 2011.
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especificidades

e

particularidades,

a

transdisciplinaridade

baseia-se

no

intercâmbio e articulação dos saberes, em que não há disciplinas fragmentadas.
Petraglia (2011: 83) continua:

Nessa prática transdisciplinar, proposta por Morin, não há espaço para
conceitos fechados e pensamentos estanques, enclausurados em
gavetas disciplinares, mas há a busca de todas as relações que possam
existir entre todo conhecimento.

A Ecopedagogia utiliza-se da transdisciplinaridade como ferramenta presente
nas relações estabelecidas entre os membros da comunidade escolar, assim como
no dia-a-dia da escola, estimulando o entender da vida em suas mais diversas
formas e a formação de cidadãos globais, que compreendem os processos da vida
como um todo.
O termo Ecopedagogia surgiu nos anos 90, cunhado por Francisco Gutiérrez,
diante da necessidade de se estabelecerem processos educacionais mais
questionadores, problematizadores e integrados às comunidades humanas e à
Natureza. Foi em meio a uma série de movimentos que questionavam o papel real
da educação e os modelos desenvolvimentistas adotados pela humanidade, que a
Ecopedagogia surgiu e busca até hoje fincar seus alicerces e bases, com o intuito
de consolidar sua aplicação no ambiente escolar. Ela aparece paralelamente ao
movimento ambientalista mundial cujo objetivo é direcionar ações capazes de
consolidar uma rede de educação ambiental internacional para preencher as lacunas
do sistema educacional em vigor.
É um mecanismo de educação ativa, crítica e autônoma, que coloca na mão
do educando a responsabilidade de buscar e formar seu próprio saber. A educação
da Terra serve de base à formação integral e humana do cidadão planetário 33 e
atua como aliada à concepção e consolidação de uma nova realidade
socioecológica, que situa o homem no mundo e possibilita que ele encontre formas

33 Partindo da ideia do homem enquanto filho da Terra, o termo é utilizado por autores como Leonardo Boff e
Edgar Morin para se referirem aos seres humanos como um todo, cidadãos de uma pátria comum, o planeta
terra. O cidadão planetário é mais do que um individuo isolado, mas um ser complexo e consciente de suas
responsabilidades perante o meio em que vive e capaz de conviver harmoniosamente com as demais espécies
vivas do planeta.

25

mais harmônicas e solidárias de conviver com e em Gaia, assim como com os
demais participantes da Teia da Vida 34 terrestre.
Acreditamos que a formação do conhecimento acontece de forma complexa e
universal, servindo de alicerce à formação do saber socioecológico35 e à construção
da cidadania planetária, quando as temáticas humanas e ambientais são levadas
para dentro do ambiente escolar transversalmente, ou seja, circundando as demais
disciplinas e valores de todo ambiente escolar. Em seu sentido mais amplo, a
comunidade planetária ou casa comum é caracterizada pela abertura humana de
harmonia, amor, solidariedade e respeito à Terra.
As práticas humanas, neste contexto, ascendem a um novo saber
socioambiental,

à interação solidária dos seres, à subjetividade coletiva, a um

equilíbrio dinâmico e, principalmente, à sensibilidade espiritual36, entendida como
algo que mesmo não perceptivo aos olhos se faz perceptível através das conexões e
sinergias terrestres, as quais a física quântica já vem nos mostrando serem
verdadeiras e que competem às relações sensíveis que se estabelecem no
Universo.

A dimensão planetária reflete e requer uma profunda consciência ecológica,
que é, em definitivo, a formação da consciência espiritual como o único requisito
no qual podemos e devemos fundamentar o caminho que conduz ao novo paradigma.
(GUTIÉRREZ & PRADO, 2002: 38).

O movimento Ecopedagógico sugere a aplicabilidade de uma pedagogia que
compartilha com as teorias pedagógicas da autonomia e do oprimido, de Paulo
Freire, pois estimula a criação coletiva do conhecimento, a convivência harmônica
entre educador e educando e o ensinar enquanto ferramenta de compartilhamento
de saberes; com a educação planetária de Edgar Morin, pois engloba em si o
contextualizar e estimula o aprender global, planetário e não fragmentado; e, por fim,
com os ideais de cuidado e solidariedade terrestre de Leonardo Boff, uma vez que
atua por meio dos valores terrestres de harmonia e pela sustentabilidade nas
relações e nas ações dos indivíduos.

34 Expressão de Fritjof Capra para designar as relações existentes dentro do Universo.
35 Saber complexo que trabalha a humanidade em suas mais diversas dimensões, entendendo o homem
enquanto sujeito/espécie social, cultural, natural, histórica, biológica e espiritual. O termo socioecológico
pressupõe o não distanciamento do homem social e do homem ecológico.
36 Conforme conceituado por GUTIÉRREZ e PRADO em “Ecopedagogia e Cidadania Planetária” de 2002.
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Uma pedagogia que propõe a redefinição do sentido de educar, a construção
transdisciplinar dos projetos e valores da escola e a reconexão do homem com a
Terra, seus semelhantes e demais irmãos terrestres. A escola, neste sentido, tornase um macro-ambiente vivo de inter-relações humanas e de convívio consciente
com o Planeta.
Por meio da aplicação da Ecopedagogia, o ambiente escolar pode ser capaz
de transformar-se em um local apto para reconstruir em cada indivíduo a dimensão
do ser sensível de cada um, que conecta a humanidade de volta à Mãe-Terra e
serve de ponte a re-ligação da humanidade com a comunidade planetária.
Compreendemos por sustentabilidade terrestre o estabelecimento urgente de
mudanças e transformações político-sociais que satisfaçam as necessidades
humanas sem comprometer as condições de equilíbrio e harmonia naturais, nem
agora e nem no futuro. Ainda, ao falarmos de futuro, nos referimos a formas de
educar para a sustentabilidade que englobem uma formação consciente de que
somos responsáveis não só por nós, em nosso tempo, mas também por
proporcionar as condições necessárias de qualidade de vida e integridade natural e
humana às comunidades do futuro (BRANDÃO, 2007).
Além disso, pensamos que a integração à natureza quando iniciada ainda na
infância, no momento em que mente da criança está em formação e aberta a novas
descobertas, novos laços e a um novo modo de pensar, conhecer e enxergar a vida
torna a consciência ecológica algo inerente ao indivíduo e, quando o conhecimento
torna-se transversal e pautado nas questões da Terra, o homem entende que não
somente utiliza o meio como fonte de recursos, mas faz parte integral dele e de seus
processos, pois vive em um ambiente de complexidade, em que cada sujeito,
perante sua unidade, relaciona-se com a diversidade da vida.

2. Experiência como educadora ambiental
Meu interesse pela educação ambiental surgiu ainda antes da faculdade,
quando, durante um passeio no Parque Vila Lobos – localizado na Zona Oeste da
cidade de São Paulo, conheci o Centro de Educação Ambiental (CEA) do Instituto 5
Elementos que estava instalado ali. Um lugar lindo e repleto de potencialidades
educativas voltadas à sensibilização ambiental, como uma horta de ervas medicinais
e aromáticas, a realização da compostagem dos resíduos produzidos, o
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mapeamento de trilhas pelo parque, o reconhecimento de árvores e pássaros, entre
outras atividades.
Ali, crianças e jovens vivenciavam atividades Ecopedagógicas com a ajuda de
alguns monitores e voluntários. Dentre elas, sempre lúdicas e descontraídas,
destacamos

um passeio pelo bosque do parque, a identificação das árvores,

contação de histórias, atividades de plantio e manejo do solo e muito mais. Uma
infinidade de brincadeiras e, é claro, um super lanche coletivo no qual as crianças
compartilhavam seus alimentos e vivenciavam o final de tarde juntamente com a
equipe do Centro.
Naquela época, cursava meu último ano do ensino médio (2004) e percebi o
quanto era importante que mais pessoas se dedicassem a levar adiante esse ideal
sustentável. Notei o quão essencial era aquele momento àquelas crianças, o quanto
elas se deliciavam e aprendiam enquanto brincavam com a terra úmida, observavam
as minhocas fazendo seu lindo trabalho de decomposição dos alimentos, tocavam
nas folhas e percebiam seu aroma, sua textura e suas cores. Decidi que era isto que
queria para minha vida e fui cursar gestão ambiental a fim de entender um pouco
mais não somente de educação ambiental, mas do mundo, das questões que nos
afligem diante do

período conturbado que vivemos,

de sistemas e vidas tão

acelerados.
Formei-me em 2008 e resolvi colocar em prática tudo aquilo que havia
aprendido em minha graduação. Assim, em 2010, comecei a atuar efetivamente
como educadora ambiental.
Por meio da Associação Morungaba, organização sem fins lucrativos situada
em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, fui contratada para dar aulas de horticultura
no projeto “São Paulo é uma Escola” da prefeitura de São Paulo. O projeto
consistia em oferecer aulas em diversas áreas para educandos da rede municipal de
educação durante o contra turno escolar. Os alunos escolhiam os cursos que
gostariam de fazer e durante um ano trabalhavam juntamente aos educadores. O
mais interessante do projeto era a possibilidade de convivência entre os educandos
de diversas idades, separados não por série, mas pelo interesse que apresentavam.
Comecei no CEU Pêra Marmelo, localizado no bairro do Jaraguá, em São
Paulo. Eram duas turmas, uma, abrangendo crianças da primeira a quarta série e,
outra, de quinta a oitava, ambas do ensino fundamental. O desafio era grande, afinal
eu atuaria com duas turmas bem diferentes, com potenciais diferentes, anseios e
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sonhos distintos, e, por conta disso, cada atividade proposta era realizada de
maneira diferenciada para cada turma.
Desde o início, o trabalho foi coletivo, sendo que eu e os educandos
trabalhávamos juntos para fazer da oficina uma realidade, e, mesmo sendo uma
oficina de horticultura, o plantio só foi realizado ao término das atividades do ano, já
que eu, enquanto educadora ambiental, percebendo a urgência daqueles jovens em
entender mais sobre as questões ecológicas e sociais que permeavam suas vidas,
decidi que antes de plantarmos precisaríamos trabalhar com nossa conexão e
sensibilização a respeito das questões voltadas à Terra e com ela.
No correr de um ano, pudemos compartilhar diversos saberes, que
transitavam entre as mais diversas áreas do conhecimento, e fomos conhecendo o
meio natural por meio

da arte, entendendo as diferentes culturas a partir da

culinária, percebendo-nos seres naturais ao observarmos as formas de convivência
das minhocas, enfim, uma diversidade de atividades interdisciplinares que nos
permitiam entender a nós mesmos, nossos colegas e nosso meio ambiente.
Trabalhei ali durante um ano e, nesta dissertação, analisarei três atividades
realizadas com estes educandos com o objetivo de entender como a educação
voltada às questões terrestres e humanas em sua completude auxilia na formação
de indivíduos mais citadinos, tornando-os mais capazes de pensar seu mundo de
forma complexa, contestadora e mais sustentável.

3. Caminhos percorridos e metodologia
O estudo é inovador ao se utilizar de um método que busca entender o
homem sob uma perspectiva transdisciplinar, tendo em vista que uma real
compreensão do mesmo só será possível se feita a partir de suas diversas
dimensões. Ainda, agrega em si a formulação de uma pesquisa também
transdisciplinar, que mantém um diálogo permanente entre as ciências humanas,
naturais, biológicas e educacionais durante todo texto, servindo de alicerce à
formulação dos conceitos trabalhados. Da mesma maneira, os autores escolhidos
para fundamentar a pesquisa

trabalham a partir de uma visão transversal das

sociedades humanas e apontam para a necessidade da reconstrução dos saberes
humanos, em busca de formas menos destrutivas de se conviver e compartilhar a
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vida com Gaia. São eles: Edgar Morin, Francisco Gutierrez e Cruz Prado, Moacir
Gadotti, Paulo Freire, Edward O. Wilson, Humberto Maturana e Francisco Varela.
Iniciamos o trabalho com um preâmbulo em que buscamos descrever
rapidamente o processo natural de criação das mais variadas formas de vida,
inclusive a humana. Também apresentamos um breve relato sobre as formas
humanas de concepção do meio natural, a partir da visão dos seres humanos
enquanto seres vivos biológicos, tentando entender quais as formas que,
biologicamente, a espécie humana possui para se relacionar e conviver com o
espaço natural e quais suas potencialidades na qualidade de espécie participante
ativa da rede de relações terrestres.
A primeira parte, dividida em dois capítulos, traz, no primeiro, um painel
relatando a situação de destruição e devastação enfrentada pelo planeta e pela
humanidade, mostrando que os momentos de crise são também complexos e
multidimensionais e que a questão ecológica é acima de tudo social, pois coloca em
evidência a fragilidade e dependência da espécie humana frente ao meio natural.
Nesse capítulo, apresenta-se, também, um panorama sobre os desafios da
sustentabilidade neste contexto de desordem e destruição ecológica, assim como se
elucida a influência da formação dos saberes na construção das culturas humanas e
de suas formas de convivência com a Terra.
Já o segundo capítulo é voltado, diretamente, à questão educacional e à
necessidade da reforma do pensamento humano, enquanto ferramenta de mudança,
de postura e ação na sociedade atual. O capítulo traz, inicialmente, um breve relato
sobre os caminhos percorridos pela temática ambiental na história e mostra como a
discussão da educação ambiental foi, aos poucos, se fortalecendo dentro da
sociedade. Em seguida, com o foco na definição e nas formas de aplicabilidade da
Ecopedagogia, busca estabelecer a importância do ensino da Terra e de seus
processos naturais na formação educacional e a urgência na reformulação dos
currículos escolares para que se tornem menos cartesianos, e mais voltados para
compartilhar valores humanos essenciais à formação integral dos indivíduos. E, por
fim, apresenta três experiências reais37 de educação voltadas à sustentabilidade
terrestre, que dão respaldo prático para o que teoricamente foi elucidado.

37

As experiências apresentadas nesta PARTE I são meramente ilustrativas, não pretendemos analisá-las a
fundo, mas mostrar que propostas Ecopedagógicas vêm sendo praticadas ao redor do mundo e que a
Ecopedagogia vem ganhando cada vez mais força de ação dentro das comunidades terrestres.
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A segunda parte consiste na análise da pesquisa. Serão analisadas três
atividades ecologizadas, realizadas junto aos educandos do CEU Pêra Marmelo,
município de São Paulo. Durante a análise, pretendemos fazer uma reflexão sobre a
importância de cada uma das atividades, na construção do saber ecológico dos
educandos envolvidos, seus entraves e suas potencialidades educativas no que diz
respeito ao despertar do chamado ser sensível.
A terceira parte, escrita em formato de carta, pretende trazer algumas
considerações finais sobre o que foi discutido durante o texto, além de alertar ao
leitor sobre a necessidade da mudança real do paradigma educacional vigente a fim
de que a humanidade alcance a sustentabilidade em todas as dimensões.
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PARTE I

A CRISE SOCIOECOLÓGICA MUNDIAL E A FORMAÇÃO LINEAR DO SABER:
EM BUSCA DA RE-FORMULAÇÃO DO PENSAMENTO-AÇÃO
Sem perder nada do que é essencial para vivermos uma vida fecunda,
solidária e em harmonia com a Natureza, sabemos agora que podemos
passar de uma relação agressiva, expropriadora e insustentável entre nós e
o mundo natural, para uma relação amorosa, recriadora e sustentável.
Podemos continuar progredindo e nos desenvolvendo, mas com uma nova
sensibilidade e um novo sentido humano de partilha, de gratuidade, de
generosidade, de solidariedade, de cooperação, de participação crítica e
criativa e de uma amorosa co-responsabilidade para com Nós mesmos,
para com a Vida e para com o nosso Mundo.
Carlos Rodrigues Brandão
O vôo da Arara Azul

1. Escritos sobre crise, educação tradicional e sustentabilidade.

1.1. A Crise Global e a Sustentabilidade

Podemos afirmar que em todas as regiões da terra, principalmente nos países
desenvolvidos e industrializados, a busca ininterrupta por lucro e progresso resultou
em esgotamento de reservas minerais, poluição de rios e mares, contaminação do
ar, degradação dos solos, pobreza, desigualdades, aumento da fome e
disseminação de doenças ao redor do mundo. Construiu-se uma visão de
crescimento que destoa do que se espera de uma sociedade sustentável, isto é,
uma sociedade que trabalhe com a complexidade dos processos sistêmicos e
enxergue o homem como parte integrante da Natureza, vendo-o como uma espécie
biológica-cultural, atuando cooperativamente com a Terra e seus processos naturais,
a partir de uma visão complexa das relações 38.
Pensar a Natureza como algo objetivo e não vivo, é pensar nas relações que
nela se estabelecem como puramente técnicas e mecânicas. O pensamento
cartesiano da relação Homem / Natureza não permite que se veja o ambiente como
vital e diretamente ligado ao bem-estar físico e espiritual de todos os seres vivos
(WILSON, 2008). Quando perdemos a subjetividade e distanciamos o olhar solidário
38 Onde o homem entende-se parte de uma unidade complexa maior e como tal possui responsabilidades,
capacidades e especificidades que colaboram entre si e com o meio .
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sobre o globo, deixamos de perceber que o poder da natureza viva está na forma
como ela mantém sua estabilidade, por meio da complexidade e de como é capaz
de se regenerar e se auto-organizar na medida em que cada dia fica mais ameaçada
pelas ações humanas.
Segundo evidências arqueológicas, a humanidade iniciou seu processo de
afastamento da Natureza no início da civilização, há mais ou menos dez mil anos
(WILSON, 2008). Afastar-se do meio, deu ao homem a falsa ideia de liberdade
diante do mundo natural, caracterizando-se como o momento no qual o ser humano
entendeu que não só vivia na natureza, mas era capaz de transformá-la em seu
próprio benefício. Entre todas as espécies vivas do planeta, somente a humana
tomou o meio natural de forma a transformá-lo e moldá-lo em proveito próprio, uma
vez que as demais criaturas vivas se adaptaram ao meio sem transformá-lo, criando
mecanismos que possibilitaram a utilização harmoniosa dos recursos e ambientes
naturais.
O processo de desenvolvimento econômico adotado pela comunidade global,
ou grande parte dela, guiado pelo sistema capitalista e mercantil de produção,
desencadeou nos últimos séculos a maior crise socioecológica já enfrentada pela
Terra e seus habitantes. Uma crise complexa e multidimensional, que atinge os mais
diversos setores da sociedade: político, social, econômico, ambiental e de saúde
humana; e, pela primeira vez, deixou clara a impotência e fragilidade do homem
perante Gaia, tornando evidente que o ser humano, assim como qualquer outra
espécie viva, também pode se extinguir.
Esta ameaça carrega consigo a urgência na adoção de uma postura humana
mais questionadora, consciente e crítica em relação ao planeta e todos os seres que
nela habitam. Por ser complexa, interdependente e cheia de conexões, a Terra
demanda um novo modo de atuação humana, que trabalhe as diferentes ciências de
forma transdisciplinar e abandone a visão cartesiana do mundo, em que matéria e
espírito, social e natural foram separados e tidos como elementos de ciências
opostas.
A crise ambiental coloca em cheque a racionalidade, os paradigmas
legitimadores do crescimento econômico e o modelo educacional vigente na medida
em que questiona a formação do conhecimento humano na modernidade,
consolidado pela cultura cartesiana mecanicista que valida a falsa ideia do que é
efetivamente progresso econômico e bane a natureza e os processos naturais da
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esfera de produção (LEFF, 2008). O sistema mercantil mostra-se cada vez mais
insustentável e responsável por distanciar não somente o homem de seu habitat
natural, mas de sua condição enquanto ser vivo e espécie bio-sócio-cultural.
Os modelos de produção que se voltam somente à lucratividade e
coisificação das relações vêm transformando Gaia em um ambiente cujas relações
se baseiam, exclusivamente, na troca financeira. Bens essenciais à vida, como
água, alimentos e qualidade de vida têm sido encarados como mercadorias ou
valores de troca, resultando em grandes desigualdades sociais e degradações
naturais no globo.
Com uma cadeia de produção fragmentada e linear, o sistema capitalista de
produção foca-se na retirada de matéria prima, na produção em grande escala e no
consumo exacerbado, deixando de lado o descarte industrial, não propondo
soluções a este. A grande quantidade de resíduos da produção e do consumo
doméstico, que muitas vezes acabam encaminhados a destinos superlotados - como
é caso dos aterros sanitários das grandes cidades, ou mesmo para locais impróprios
e clandestinos (como os grandes lixões a céu aberto) - é a principal fonte poluidora
do meio natural e vai contra o princípio básico da natureza que é o de funcionar
ciclicamente. Quando não levado em conta o descarte final, o sistema de produção
se torna falho e ainda mais destrutivo, pois retorna ao meio as matérias primas com
potencial de reuso, transformando-as em material muitas vezes tóxico e degradante.
Este modelo de pensamento linear e unidimensional de produção é resultado
do sistema atual de desenvolvimento e crescimento civilizatórios, além da
consequência direta do modelo educacional vigente, uma vez que os profissionais
formados

neste contexto vêm de uma situação educacional setorizada e também

linear, sendo incapazes de pensar e/ou atuar no mercado a partir de uma visão
cíclica e complexa, que leve em consideração não somente os ganhos financeiros e
mercadológicos da produção, mas englobem no preço dos produtos as
externalidades socioambientais contidas nos mesmos e as dinâmicas de
organização e funcionamento da natureza no trajeto produtivo.

Nestas condições, as mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões
naturais para contextualizar os saberes, do mesmo modo que para integrá-los
em seus conjuntos naturais. O enfraquecimento da percepção do global
conduz ao enfraquecimento das responsabilidades (cada qual tende a ser
responsável apenas por sua tarefa especializada), assim como ao
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enfraquecimento da solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos com
seus concidadãos). (MORIN, 2007:40)

As sociedades modernas e tecnológicas mantêm com o meio natural uma
relação de dominação e exploração, foram esquecidos os laços e os vínculos que
ligam a humanidade a sua casa comum. Para Lévi-Strauss (2012), a espécie
humana adentrou uma era em que se encontra, abruptamente, confrontada com
certos determinismos, que resultam em enormes impactos geográficos, há cada vez
menos espaços livres, águas não poluídas, minerais e espécies vivas, tanto de
plantas como de animais. A crise socioecológica que atinge a atual civilização
demanda uma revisão dos valores que permeiam as relações humanas,
principalmente, aqueles referentes à conexão e relação dos homens com a
comunidade planetária.
Torna-se imprescindível a adoção de um sistema de desenvolvimento
pautado não nos recursos naturais como valores de troca, mas como valores de uso,
enquanto bens comuns essenciais à perpetuação da vida na Terra. Muitos autores e
pensadores elucidam que a real mudança só poderá acontecer diante de uma
revolução como aquela ocorrida no Neolítico (revolução da agricultura) ou nos
primórdios da modernidade (revolução industrial), ou seja, uma revolução que
permita a ruptura dos velhos paradigmas e incentive uma nova forma de visão e
ação humana na Terra.
Ao contrário do que se pensa sobre a Terra atualmente – um ambiente
inteiramente renovável, cuja principal tarefa é suprir as necessidades humanas e as
demandas mercantis da produção – Gaia deve ser pensada como um sistema
completo de partes animadas e inanimadas, no qual o crescimento dos seres vivos é
possibilitado pela luz solar, mas, ao mesmo tempo, é contido por uma série de
limitações, que moldam esta entidade que se autorregula a favor da vida. Sendo
assim,

a não ser que a sociedade veja e entenda a Terra como um macro

organismo vivo, faltará vontade de mantê-la viva, de mudar o estilo de vida hoje
empregado, por um menos destrutivo e mais consciente (WILSON, 2008).
Nos países andinos, especificamente, no Equador e na Bolívia, o Planeta
Terra começou a ser visto para esses povos como entidade viva e, como tal, merece
respeito, possui seus direitos e necessita de mecanismos que lhe permitam
continuar ativo. Este conceito é tão forte nestes países que entrou em suas
respectivas constituições. No Equador, a constituição em vigor, promulgada em
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2008, chama o capítulo VII de “dos direitos da natureza” e diz no artigo 71: “A
natureza ou Pachamma, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se
respeite integralmente sua existência, a manutenção e regeneração de seus ciclos
vitais, estruturas, funções e processos evolutivos [...].” (DE MARZO, 2010: 59 apud
BOFF, 2012: 63.)
Ver a Terra como ente vivo exige que os mais variados conhecimentos e
ciências dialoguem entre si. Lovelock, a partir disto, desafiou a visão convencional
que encarava as disciplinas de forma separada, sugerindo que para se entender a
Terra e suas relações sistêmicas seria indispensável que a vida, nela, também fosse
vista como interligada entre si e seus diversos aspectos.
O autor aponta que se as atividades humanas prosseguirem

ao mesmo

ritmo, metade das espécies de plantas e animais na Terra poderão desaparecer até
o final deste século. Um quarto destas espécies chegará à extinção até meados do
século XXI devido, principalmente, às mudanças climáticas e ao uso excessivo de
substâncias tóxicas nos solos. Este painel coloca em evidência a necessidade do
ser humano buscar outras maneiras de conviver, lidar e perceber sua relação com a
Natureza, de forma a prezar pela manutenção das espécies vivas e de preservar-se
a si mesmo (LOVELOCK, 2008).
Apesar de surgir recentemente na história de Gaia, e ser minúsculo em
biomassa perante a grandeza da Mãe-Terra, o Homo Sapiens não tem limites nem
físicos nem mentais e foi a primeira e única espécie a se tornar uma força geofísica
de destruição. O homem alterou o clima do planeta, espalhou pelos campos
quantidades enormes de pesticidas e substâncias químicas altamente tóxicas,
converteu muitas terras aráveis em grandes áreas de pasto ou mesmo
biologicamente mortas, represou grande parte dos rios e poluiu sua maioria e, agora,
está perto de esgotar todas as possíveis fontes de água potável do Planeta
(WILSON, 2008).
As guerras que assolaram o séc. XX e que continuamos presenciando no séc.
XXI devastaram territórios inteiros e deixaram uma enorme quantidade de mortos;
foram palco de disputas por armas e bombas nucleares; os países industrializados
gastaram bilhões de dólares na corrida desenfreada pelo petróleo; destruíram
paisagens naturais e consumiram mais de um terço de todos recursos naturais;
deixando como rastro, seres humanos vivendo em situação de miséria e pobreza
sem fim, habitando ambientes sem acesso aos bens mínimos para a vida como
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água e alimentos, e sem as condições mínimas de higiene, assim como um enorme
prejuízo ambiental à Terra 39 . A deterioração do território terrestre tem sido
acompanhada pelo aumento dos problemas de saúde dos indivíduos:

Enquanto as doenças nutricionais e infecciosas são as maiores
responsáveis pelas mortes no Terceiro Mundo, os países
industrializados são flagelados pelas doenças crônicas degenerativas
apropriadamente chamadas ‘doenças da civilização’, sobretudos as
enfermidades cardíacas, o câncer e o derrame [...] (CAPRA, 2006: 22)

A humanidade, neste contexto, passou do modo de produção para o modo de
destruição. A prevalência do capitalismo evoluiu na construção de uma rede
econômica internacional, que possibilitou o fluxo crescente e veloz de informação,
capaz de criar condições para que se executem operações comerciais a longa
distância (GUERRA et al, 2006: 15). Cenário que pode ser visto tanto positiva como
negativamente, uma vez que possibilita maior troca de conhecimento e habilidades
entre as comunidades humanas e, ao mesmo tempo, acelera a grade de destruição
e devastação da crosta terrestre.
Toda essa crise, que envolve, como dito antes, os mais diversos setores da
sociedade,

desencadeou-se e continua a acontecer devido, sobretudo, ao

distanciamento humano do seu meio natural. O que pensamos é que a falta de
identidade planetária e percepção da Terra enquanto casa comum fez do homem
uma espécie cuja ação no meio é não somente destrutiva, mas insustentável, já que
há falta de vínculo, afeto e cuidado nesta relação.
Como resultado deste distanciamento, muitos são os casos de catástrofes e
grandes destruições ambientais nos últimos séculos, resultantes do processo
desenfreado de crescimento econômico que governa

as sociedades modernas.

Morin (2003) explica que o incidente meta-nacional que iniciou o debate da
preocupação ecológica, foi o anúncio da morte do oceano por Ehrlich, em 1969.
Após tal ocorrência, um período longo de degradações ambientais locais se iniciou
fazendo surgir nomes como: Sevesso, Bhopal, Three Mile Island, Chernobyl, a
secagem do mar de Arai, poluição do lago Baikal e assim por diante. Casos que
deixaram evidente o caráter global dos efeitos maléficos das ações do homem sobre
a Terra, pois, apesar de terem ocorrido em determinado ponto do planeta, muitos
tiveram abrangência internacional e afetaram lugares a milhas de distância.
39 Dados retirados dos livro “Terra Pátria” de MORIN e KERN de 2003.
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Desde então, a consciência ecológica tornou-se a tomada de
consciência do problema global e do perigo global que ameaçam o
planeta. Como diz Jean-Marie Pelt: "O homem destrói um a um os
sistemas de defesa do organismo planetário." (MORIN, 2003: 69).

Não existem fronteiras continentais que consigam barrar os efeitos negativos
do uso abusivo dos recursos naturais pela humanidade. As sociedades humanas
veem-se, agora, obrigadas a pensar suas atitudes globalmente e a cuidar da vida
natural de forma a manter vivas as reservas e espécies do planeta, já que
dependem delas para sobreviver. Ademais, as previsões sobre as condições
terrestres dos próximos anos mostram a urgência em se pensar sobre novas formas
de se conviver com o meio e de se obter recursos dele. Caso contrário, estima-se
que, até 2025, cerca de 25% da população mundial poderá viver em países com
escassez crônica de água. (LOVELOCK, 2008).
Gaia ainda está viva, porém, doente e saudosa de seus filhos, de cuidado, de
conexão, de solidariedade e de amor. O homem, junto a toda comunidade terrestre,
é responsável por manter saudável e limpa sua casa, e mais do que isso,
desenvolver mecanismos que favoreçam a preservação e aproveitamento eficientes
dos recursos naturais e insumos provenientes da natureza. Uma tarefa difícil e
árdua, já que pensar na Terra é pensar em relações, em complexidade e em
sincronia, pensamento este que vai na contramão do que se aprende ainda hoje na
escola.
O conceito de sustentabilidade moderno 40 surge nesse quadro como uma
marca ao limite do processo civilizatório e Enrique Leff (2001:15), completa:

Na percepção desta crise ecológica configurou-se um conceito de ambiente
como uma nova visão de desenvolvimento humano, que reintegra os valores e
potenciais da natureza, as externalidades sociais, os saberes subjugados e a
complexidade do mundo negada pela racionalidade mecanicista,
simplificadora, unidimensional e fragmentadora que conduz o processo de
modernização.

40	
  Dizemos conceito moderno tendo em vista que a origem da palavra sustentabilidade tem uma história mais
antiga. O nicho que elaborou e primeiramente usou o termo foi a silvicultura (manejo das florestas). Em 1560, na
província Saxônica, rompeu-se pela primeira vez a preocupação com o uso racional das florestas, e neste
contexto surgiu a palavra alemã Nachhaltigkeit, que, se traduzida, significa sustentabilidade. Mais pra frente, no
ano de 1713, ainda na Saxônia, o Capitão Hans Carl von Carlowitz transformou a palavra sustentabilidade em
um conceito estratégico, escrevendo um tratado, em latim, sobre o tema (Nachhaltgkeit wirtschaften: organizar
de forma sustentável), se referindo ao manejo e extração do carvão vegetal e da madeira. A preocupação com a
temática era tão grande e forte que se criou uma ciência nova chamada silvicultura (Fortwissenschaft). (BOFF,
2012).
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A Terra, principalmente a partir da década de sessenta, passa a ser
enxergada como um ambiente complexo, reintegrador da diversidade e com
potenciais sinergéticos. Percebe-se seu carácter multifacetário, porque ao mesmo
tempo que é frágil e delicada, tem capacidades naturais destrutivas.
O discurso da sustentabilidade propõe estabelecer limites e condições à
apropriação e transformação do ambiente natural, incorporando a natureza ao
capital econômico mercantil de duas maneiras: através da internalização dos custos
ambientais ao progresso e pela sua instrumentalização simbólica, ou seja, os
processos ecológicos e sociais da produção se convertem em valor (LEFF, 2001).
Entretanto, como consequência da setorização do pensamento científico, o
debate ambiental ainda se encontra em um quadro contraditório, pois trabalha temas
como sustentabilidade e consciência ecológica, excluindo as questões sociais,
econômicas, politicas e culturais do contexto ambiental. A crítica que fazemos ao
emprego do termo sustentabilidade dentro do contexto atual é que para muitos
pesquisadores ele ainda se relaciona diretamente com o meio ambiente natural e
biológico. A temática ambiental, dentro do discurso do modelo capitalista de
produção, ainda é focada nas demandas da Natureza e acaba se tornando vazia e
rasa, pois setoriza as áreas do conhecimento. O discurso da sustentabilidade neste
século deve apropriar-se das mais diversas ciências, pensando em elaborar
propostas de ação reais e concretas que visem não somente a preservação da
Natureza, mas a construção de sociedades economicamente viáveis, socialmente
equilibradas, culturalmente acessíveis e conectadas entre si.
No entanto, o discurso da sustentabilidade tem sido repercutido com a falsa
premissa de que ao nos atentarmos à compra de bens de consumo dito sustentáveis
estaremos, de certa forma, contribuindo para a construção de uma rede produtiva
sustentável. Porém, para nós, enquanto o discurso da sustentabilidade permanecer
dentro do quadro consumista e de produção desenfreada, ele se tornará falho e
insustentável. A real sustentabilidade requer a instauração de novo paradigma na
sociedade, onde não mais importe lucratividade a todo custo, mas a conservação e
manutenção da vida na Terra.
O conceito de desenvolvimento sustentável foi, primeiramente, utilizado na
Assembleia Geral das Nações Unidas (1979) e indicava que o desenvolvimento
engloba dimensões politicas, sociais, culturais e ambientais em seu processo, não
só a dimensão econômica. A disseminação do conceito ocorreu mais tarde, em
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1987, pelo relatório “Nosso Futuro Comum”, produzido pela Comissão das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e ambas as definições retratam o desenvolvimento
sustentável como um processo desenvolvimentista capaz de satisfazer as
necessidades humanas do presente, sem comprometer as gerações futuras; porém,
não propõem

uma reestruturação econômico social,

acreditando que o debate

ambiental e a mudança de postura perante a Natureza sejam passíveis de
realização dentro do contexto econômico global atual (GADOTTI, 2000).
Ora, para além de sustentável, o que acreditamos é que o desenvolvimento
deve ser humano, isto é, situando o homem como centro do desenvolvimento, com o
qual uma sociedade desenvolvida é caracterizada como uma sociedade equitativa e
aberta à participação de todos. Além disso, o termo desenvolvimento humano
recoloca o ser humano de volta ao meio em que se insere e traz os problemas
ecológicos, mais do que tudo, enquanto problemas da humanidade.
1.2. A Formação linear do saber e o distanciamento humano da Terra

Consideramos que a educação tem um papel transformador diante deste
quadro de crise, sendo capaz de mudar os rumos da vida humana na Terra e
revertê-lo. A escola deste milênio traz consigo a possibilidade de um novo saber,
que reintegra as disciplinas e trabalha com questões humanas e naturais
integradamente.
A educação do futuro deve permitir ao educando construir seu conhecimento,
baseando-se em relações de harmonia e cuidado, tanto com seus semelhantes
como com as demais espécies vivas e com Gaia, uma vez que ao separar as
diversas disciplinas e ciências dentro do currículo, a escola ainda incentiva a
formação de indivíduos cujo conhecimento é fragmentado,

transmitindo uma

percepção da vida unilateral na medida em que exclui o complexo e não aceita o
erro ou a incerteza.
Cada indivíduo, dentro de sua singularidade, faz parte de um todo – da Terra,
da sua comunidade – e é detentor de seu próprio saber, capaz de construir de forma
autônoma seu próprio conhecimento e ser meio de ação para a mudança planetária
e, por isso, cabe à escola, mas não somente a ela, servir de suporte à criação de um
ambiente de facilitação à formação do saber consciente e sustentável, com o qual
cada um, frente a sua individualidade, é responsável por ajudar a compor a
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diversidade cultural da escola e do saber escolar. Para Boaventura de Souza Santos
(2001 apud AZEVEDO, 2006), é necessário que a escola proporcione ao educando
uma nova forma de conhecimento, mais íntimo e compreensivo, que os una àquilo
que estão estudando.

Admitir que todos os homens sejam portadores de concepções de mundo
significa também considerar que todos homens sejam portadores de
conhecimentos, de saberes gerados pela criação cultural na produção de sua
existência. (AZEVEDO, 2006: 196).

No entanto, as relações homem e natureza não são exploradas por completo
dentro da sala de aula e a temática terrestre entra no conteúdo escolar
superficialmente. Pouco se fala da Terra enquanto casa comum, organismo vivo, ou
mesmo da responsabilidade dos seres humanos perante a Terra e sua conservação.
Gadotti (2000) argumenta que a Terra ainda é estudada como algo morto, uma
grande pedra no universo, da qual se conhece suas camadas, origem e
características, mas não se explica a relação entre as precárias condições de vida
dentro dela e a política econômica, industrial e ambiental adotada pela humanidade.
O meio ambiente tem sido incorporado pelo sistema educacional de forma
limitada e o discurso da natureza baseia-se quase que completamente na definição
de fauna e flora, além de trabalhar superficialmente com os valores de preservação
e conservação dos recursos naturais. Ao contrário , a ideia principal da educação
ecológica é a internalização da temática ambiental como uma visão inter-relacional,
intrínseca ao homem e não distante dele. As dimensões natural e humana devem
ser incorporadas de forma complementar e indissociáveis (GADOTTI, 2000).
A formação do conhecimento humano deixou de se basear nos processos da
natureza e sim na criação de mecanismos para sua dominação. A forma de se viver
colaborativa e harmoniosamente com a Natureza, existente em comunidades de
povos primitivos, deu lugar a uma convivência de superioridade e poder sobre o
meio pelo homem civilizado, que, ao invés de aprender com os ciclos e
organizações naturais, extrai da Terra seus insumos, suas cores e nutrientes, a seu
próprio benefício.
Muitos são os fatores e causas para a consolidação da crise socioecológica
no mundo, como os já citados anteriormente (produção linear, distanciamento do
homem com a Terra, etc.). Contudo, cremos que o sistema educacional vigente
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ainda é um dos maiores responsáveis pela solidificação da cultura de degradação e
deterioração ambiental que rege o modelo de desenvolvimento atual. Isto porque,
dentro do contexto econômico mundial, o ambiente escolar também se ‘coisificou’ e
se transformou em ‘mercoescola’41, servindo de base para o sistema econômico
dominante e

alicerce na criação de sociedades mercantis, desiguais e

insustentáveis.
Paulo Freire acreditava que a escola tradicional se estruturava pela educação
bancária, ou seja, a relação educador – educando se estabelece na narração e
dissertação de conteúdos que se convertem em ferramenta de dominação e
alienação política. Na educação bancária, é papel do educador transmitir conteúdos
e, do educando, decorá-los, e/ou assimilá-los. Desta forma, são falados assuntos
pouco relevantes à realidade dos educandos, ou, nas palavras de Freire, ‘narrados’,
vazios e bem-comportados demais, cuja maior função é ‘encher’ a cabeça de quem
aprende (FREIRE, 2005).

A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos à memorização
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração transforma em
“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá
“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será.
Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão.
(FREIRE, 2005:66)

O que temos hoje nas escolas é a existência de uma relação mecânica e
superficial entre educador e educando, cujo principal objetivo é obter resultados
quantitativos, apoiados em ganhos individuais e na competitividade entre os
envolvidos. A educação bancária pressupõe a não existência da criatividade,
criticidade, reinvenção, transformação e erro, dando ênfase ao exercício sistemático
e reacionário
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do sentido de educar. O papel do educador, neste contexto, é

transmitir o máximo de conteúdo e informação e o do educando, aceitá-los da forma
mais pacífica possível.
As pedagogias tradicionais não dão conta da formação integral e cidadã do
individuo e, por isso, diferentemente da concepção bancária da educação, Paulo
Freire propõe

a consolidação de uma pedagogia libertadora que ofereça

ao

41 Termo utilizado por Moacir Gadotti ao se referir à escola atual e seus objetivos principais, que ainda se
pautam na formação de indivíduos competitivos e pouco solidários.
42 Paulo Freire caracteriza a educação bancária como reacionária no sentindo em que esta impede o
pensamento critico e libertário, enquanto que a educação libertária é revolucionária, já que transforma, reinventa
a utopia através da práxis.
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educando ferramentas capazes de ajudá-lo na construção de seu próprio saber,
incentivando-o a contextualizar, relacionar e globalizar o que aprende, fazendo-o
crítico e consciente diante de sua realidade, utilizando-se do diálogo como principal
instrumento na criação coletiva do saber junto ao educador.
Por isso, pensando a educação como ferramenta de formação e
desenvolvimento do ser humano, seria importante que a escola do futuro, ou escola
do novo milênio, utilizasse o que Edgar Morin chama de ensino educativo, isto é, um
ensino cuja principal missão não é transmitir puramente o conhecimento, mas
compartilhar uma nova cultura, que permita o ser humano compreender-se,
ajudando-o a viver (MORIN, 2003).
Quando o discurso se converte em práxis e a construção do saber em poder
de transformação, os sujeitos da educação atuam, coletivamente, em prol da criação
conjunta dos saberes e preocupam- se em adicionar ao currículo escolar as
questões mais pertinentes à realidade e história de cada indivíduo participante. E ao
tornar as relações mais solidárias, criam-se laços de amor, afetividade e cuidado
entre os membros da comunidade escolar, uns com os outros e com o espaço que
os cercam.
Nesta perspectiva, é importante ressaltar que o contexto principal de qualquer
conhecimento é o próprio mundo e, desta forma, a era planetária necessita que se
faça a busca pelo conhecer de tal maneira que situe em seu contexto a
complexidade que a ‘planetariedade’ comporta. É preciso que a construção do
conhecimento da humanidade se situe como ferramenta de reconhecimento dos
problemas do mundo e não mais como representação dos mesmos, pois o
conhecimento emergente do século XXI exige uma nova forma de análise da vida,
que recomponha o todo a fim de se conhecer as partes, que enfrente a
complexidade e a transdisciplinaridade contidas nos processos terrestres e que
comporte em si as incertezas e os erros que também fazem parte dos sistemas
terrestre e humano (MORIN, 2007).
Se existe uma dificuldade humana de pensar em forma de redes e
complexamente é porque o padrão de pensamento e ação do homem é baseado na
maximização dos resultados e ganhos finais, enquanto na natureza este padrão é
pautado pela otimização dos resultados. Ou seja, a sociedade humana estrutura-se
de forma a obter crescimento constante, porém, insustentavelmente, tendo em vista
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que, no meio natural, os ganhos podem não ser constantes e a questão não é ser
eficiente, mas sustentável e integrado ao todo (CAPRA, 2006).
Infelizmente, a humanidade tem construído sua história por meio da
destruição ambiental e da desigualdade social e econômica, que moldam sua forma
de agir e pensar o mundo, e dizem respeito a toda civilização. Problemas globais e
planetários, que ainda são vistos isoladamente e não dentro de um contexto maior,
geram não somente destruição física- espacial da Natureza, mas também destruição
de mentes e intelectos que se veem cada vez mais fechados, setorizados do todo,
distanciados e descontextualizados do mundo. Desta forma, o homem, a partir de
sua visão e ação social, vem perdendo seus vínculos de amorosidade,
generosidade, respeito, solidariedade e gratidão com o seus semelhantes, com a
Vida e com Gaia.
Cabe à educação e, consequentemente, à escola e aos meios educacionais
informais, como é o caso das comunidades, famílias e ambientes de aprendizagem
coletivos (associações de bairro, organizações do terceiro setor, etc.), não se limitar
somente aos valores, mas assumir uma postura política enraizada em suas ações e
projetos, servindo de contribuição à formação crítica, política e consciente do
cidadão. O educador John Dewey salienta que o problema da educação na
sociedade atual está em como acabar com a dualidade teoria e prática, assim como
sua fragmentação. Para ele, a escola deve ser como uma sociedade em miniatura,
na qual as práticas culturais, o compartilhamento de valores e o convívio social
sejam o eixo da elaboração do currículo. (DEWEY, 1959 apud CRUZ, 2006).
O espaço educativo como disseminador de ações cidadãs é espelho para
todos os envolvidos, principalmente quanto às crianças, que tendem a adquirir
processos de imitações, sendo formadas por processos reais de aprendizado.
Consideramos a educação uma ferramenta poderosa e necessária para o
desenvolvimento de uma cidadania criticamente consciente e ativa na construção de
sociedades mais justas, sustentáveis e citadinas, tendo como um objetivo em si o
combate à

fome e à

miséria,

constituindo-se, assim,

em um instrumento de

atuação política e social contra os privilégios, as injustiças e todas as formas de
opressão e exploração, inclusive ambiental.
Hoje,

a

questão

ecológica

é

eminentemente

social

e

coloca

a

transdisciplinaridade do tema em pauta ao mostrar que os acidentes ecológicos e
desastres ambientais têm consequência direta na saúde e bem estar humanos,
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podendo modificar estruturas sociais e atuando também no segmento da economia
dos países envolvidos. O potencial destrutivo do capitalismo colocou a sociedade
em posição desfavorável à natureza ao causar mortes, deixar populações carentes
de fontes de água potável e alimentos, espalhar doenças em comunidades inteiras e
inabilitar locais para moradia.

Essa situação não é consequência de desastres naturais ou de mero acaso.
É fruto de um modelo de desenvolvimento social e econômico que visa
apenas o lucro imediato da minoria. Há cinquenta anos, na Índia, Mahatma
Gandhi dizia que a terra era suficiente para todos, mas não para a voracidade
dos consumistas. [..]. (BARROS in IPE, 1999: 7 apud GADOTTI, 2000: 31.
Grifo meu).

Por serem problemas multidisciplinares, suas soluções mais viáveis só terão
êxito real se pensadas numa visão global que religue os saberes, portanto,

é

essencial, hoje, ecologizar43 a economia, a politica, a cultura, a ciência, a educação
e etc.
Quando tratada a temática da sustentabilidade de forma correta na escola, o
processo educativo torna-se responsável por difundir os conceitos e valores
interdisciplinares voltados à ecologia integral, que resgata nos membros da
comunidade escolar suas origens, potencialidades e saberes ligados à Gaia e à sua
perpetuação como espécie. No entanto, para a realização plena de tal resgate e
sensibilização é importante que os currículos deixem de ser fragmentados e
integrem-se às suas comunidades, além de agregarem teoria à prática. É de
responsabilidade de quem elabora os currículos e projetos pedagógicos permitir que
o saber esteja constantemente ligado ao fazer.

[...] a escola tem que se situar em seu contexto – ela tem que entender a sua
comunidade, em termos sociais e políticos, e trabalhar com ela. [...] ela precisa
examinar criticamente a questão da abrangência – menos é definitivamente
mais. Muito se pode alcançar com a associação de disciplinas afins, integrando
a aprendizagem em torno de temas comuns.” (HOLT, 2006: 89).

Maurice Holt (in CAPRA, 2006) sugere que as três ciências (física, química e
biologia) poderiam ser unificadas para a aplicação eficiente de uma pedagogia
ecológica e transdisciplinar, pela utilização do termo ‘padrões’, por exemplo, e
deveria levar em conta as desordens, as superposições e sistemas complexos, ao
43 Termo utilizado pelo professor Moacir Gadotti no livro “Pedagogia da Terra” de 2000.
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mesmo tempo em que matérias como história, geografia e português poderiam ser
tratadas em conjunto, em um programa de humanidades, cujo maior objetivo seria
tratar as dimensões históricas, politicas e sociais humanas conjuntamente.
O papel da escola em formar cidadãos críticos e conscientes do mundo em
que habitam só se concretizará quando o próprio estabelecimento servir de amparo
a isso, ou seja, é também papel da educação levar para a prática cotidiana a ação
cívica e o saber crítico dentro da escola, que faça do ambiente escolar um local de
participação e construção conjunta do saber-fazer.
Quando a escola trabalha em seus educandos, educadores e em toda
comunidade escolar o respeito, a cidadania e o civismo, trabalha também a
construção de uma nova realidade, que considera a diferença e a diversidade de
ideias como ferramentas facilitadoras na criação de uma sociedade autônoma e
cooperativa, estruturada pelo amor, pelo companheirismo e consciência planetária,
com a qual cada comunidade exerce poder sobre as decisões políticas, sociais e
ambientais do Estado em que vive, e os indivíduos se apoderam de sua
responsabilidade em manter viva a teia da vida terrestre (SANTOS, 2008) 44.
Para Leff (1998), o processo educativo é responsável por transmitir e difundir
os princípios e valores das diferentes propostas e visões para alcançar a
sustentabilidade, neste caso, tanto da escola como do ambiente externo. A
educação ambiental, por exemplo, por ser um processo de conscientização sobre os
temas socioambientais emergentes, pode mobilizar a participação cidadã nas
tomadas de decisão, por meio da visão holística e interdisciplinar que ela possui.
A ação participativa deve permear todo o processo educativo, utilizando-se
da educação ambiental como uma das formas de aplicabilidade de uma pedagogia
que oriente a gestão da escola, visando a criação de uma nova realidade social e
ambiental dentro e que repercuta fora dela.

La formación ambiental cobra a síun doble sentido: es unproceso de creación
de nuevos valores y conocimientos, vinculado a latransformación de larealidad
para construir una formación ambiental, entendida como una estrutuctura
socioeconómica
que
internalicelas
condiciones
ecológicas
deldesarrolosustentable e los valores que orientan a laracionalidad ambiental.
44 Trabalho de conclusão de curso para o curso de Bacharel em Gestão Ambiental, pelo Centro Universitário
Senac, apresentado em dezembro de 2008. O trabalho intitulado “A gestão participativa e democrática na
educação: A participação da comunidade local e o projeto político pedagógico da escola”, teve como
objetivo principal analisar como a gestão democrática da escola, aliada à participação da comunidade do entorno
e à inserção da temática ambiental no projeto das escolas é uma ferramenta de transformação social, politica e
ambiental. Trabalho com pontuação máxima, foi orientado por Ângela M. Calil.
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[...] el concepto de formación ambiental articula lasformaciones ideológicas y
conceptuales, com losprocesos de producción y adquisición de conocimientos
y saberes, es unproyecto histórico de transformación social. (LEFF, 1998: 272)

A pedagogia popular, vista aqui como participativa, deve afirmar práticas de
transformação escolar, ou seja, métodos de se construir projetos políticos que
dinamizem as ações da escola como criadora ou incentivadora de um novo mundo
possível, que tenha intrínsecas em si ações conscientes, voltadas à preservação e
ao respeito do homem por seu próximo e pelo ambiente em que vive.
A partir do momento em que o ser humano entende que suas ações e
atitudes mal pensadas resultam em impactos e destruições mais do que locais, ele
consegue utilizar seu conhecimento na elaboração de novos métodos de utilização
dos recursos e novas formas de convivência e relação com sua comunidade,
resultando em uma nova ordem socioambiental local e global 45.
Gadotti (2000) ressalta que o ser humano não está fechado para o mundo,
porque tem seus componentes integrais como células de um corpo maior, ou seja,
quando causador de males e destruição, o indivíduo é afetado diretamente pelos
mesmos males, pois, por mais que ainda seja colocado em uma posição superior
aos demais elementos terrestres, ele faz parte do mesmo ambiente.
A formação ecológica do ser humano planetário circundará uma nova forma
de construção do pensamento e da realidade nas quais o homem será capaz de
entender e compreender o mundo de maneira sistêmica e complexa, tornando-se
um ser humano questionador e consciente de seus atos e suas responsabilidades
como filho da Terra. Assim, é importante que a educação encontre formas de
incentivar a criação de laços afetivos entre os filhos de Gaia, reconhecendo-os como
seres vivos capazes de construir seu percurso e conhecimento; uma educação que
não se baseie

apenas na transmissão de informação e sim que

auxilie na

constituição de um novo agir sobre o mundo.

2. Consciência planetária e Ecopedagogia: A escola como ambiente de
aprendizagem global.
Para chegar à escola, aos ambientes de aprendizagem e aos currículos e
projetos pedagógicos, a temática socioambiental e as questões terrestres tiveram de
45 SANTOS, Ligia Nicacio. Op. Cit.
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percorrer um grande caminho, com entraves, tentativas e erros, vitórias e algumas
promulgações de leis. Um caminho ainda não finalizado, em busca da remodelação
do ensino e da redescoberta do sentido de aprender/educar, que, aos poucos, vem
tomando espaço dentro das escolas e ganhando força de ação política na
sociedade.
2.1.

Da

educação

am biental

ao

M ovim ento

Ecopedagógico:

cam inhos

percorridos pela temática ambiental como fator pedagógico.

O discurso da natureza como algo indissociável ao homem, dependente dele
e responsável por sua existência como espécie, não é tão atual quanto se pensa. Já
no século dezenove, alguns pensadores argumentavam sobre a necessidade do
homem se entender parte da Terra e de seus processos. Tais pensadores
pretendiam propor novas formas de atuação em relação ao

meio natural que

auxiliassem na preservação e manutenção dos recursos e insumos fundamentais à
continuidade da vida humana no planeta.
Em Manuscritos econômicos e filosóficos, de 1844, Marx elucidou que o
homem vive da natureza, sendo esta seu próprio corpo, e, consequentemente, a
necessidade de se manter um diálogo constante com ela para não morrer. Mais
tarde, ele acrescentou que existe uma relação metabólica dos indivíduos com o meio
natural, que os fazem indissociáveis da natureza e abrange tanto as condições
impostas pela natureza como a capacidade dos homens de afetarem este processo
(FOSTER, 2005).
Em 1863, Thomas Huxley escreveu “Evidências sobre o lugar do Homem na
Natureza”, no qual relatou as interdependências existentes entre os seres humanos
e o meio ambiente externo e atentou sobre a relação dialógica homem/natureza. No
mesmo ano, George P. Marsh escreveu o livro “Homem e Natureza”, evidenciando
os perigos da ação humana ao meio natural e a relação desta com o declínio das
civilizações (DIAS, 1998).
Contudo, no século vinte, mais precisamente nos anos 60 – marcado pelas
inúmeras manifestações e lutas a favor da reestruturação político-econômica
mundial e pela busca por novas maneiras de convivência humana no globo, foi que
o movimento ambientalista ganhou mais força e adquiriu outro viés. Não importava
mais somente falar sobre a relação homem e natureza, sob o discurso
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preservacionista e filosófico, mas incorporar o ambiente como categoria central na
discussão do estilo de vida e estrutura social adotada pela sociedade. Ampliou-se o
questionamento do próprio movimento ambientalista, quando se inseriu a ideia da
existência de uma associação entre ambiente natural e política aos debates 46.
Neste período, como uma das percursoras do movimento ambiental, Rachel
Carson lançou o livro “Primavera Silenciosa”, que mais tarde se tornaria o marco (e
clássico) da história do ambientalismo. Com um alto teor crítico e político, o livro
atenta para os males ambientais e da saúde humana, provocados pelo uso dos
pesticidas e agrotóxicos na agricultura, sobretudo nos Estados Unidos, mostrando,
através de dados científicos, os prejuízos momentâneos e futuros do uso abusivo
dos produtos químicos nas atividades agrícolas. Trouxe à tona também os males
causados pela ação do homem sobre o meio e suas consequências para o futuro da
humanidade, dando início a uma série de obras que viriam questionar os modelos
produtivos e de vida humanos e seu fator destrutivo e insustentável.
Para a autora:

À medida que o ser humano avança rumo a seu objetivo proclamado de
conquistar a natureza, ele vem escrevendo uma deprimente lista de destruições,
dirigidas não só contra a Terra em que ele habita como também contra os seres
vivos que a compartilham com ele. A história dos séculos recentes tem suas
páginas negras – a matança do búfalo nas planícies do Oeste, o massacre das
aves marinhas efetuado pelos caçadores mercenários, o quase extermínio das
garças por causa da plumagens. Agora, a essas devastações e outras
semelhantes, estamos acrescentando um novo capítulo e um novo tipo de
devastação – a matança direta de pássaros, mamíferos, peixes e, na verdade,
praticamente todas as formas de vida selvagem por inseticidas químicos
pulverizados indiscriminadamente sobre a terra (CARSON, 2010:83).

Notamos, pela leitura do trecho, que por meio de uma escrita fácil de ser
entendida e pela elucidação de um conteúdo assustador, Rachel Carson abriu as
portas ao debate ambiental e à necessidade de se discutirem formas alternativas ao
modelo capitalista de produção, que prevalece nas sociedades modernas, com o
objetivo de manter vivo o sistema econômico mundial.
Em 1968, a partir de tais urgências, fundou-se o Clube de Roma, cujo maior
objetivo era discutir a crise socioecológica mundial e sugerir opções a ela. O grupo
publicou, em 1972, o relatório “The Limits os Growth” (Os limites do crescimento),
46 O movimento de inserção da temática ambiental no discurso politico foi chamado de ecologia política, que
visava contextualizar a natureza dentro da sociedade capitalista, mostrando que o uso dos recursos naturais,
assim como o acesso a eles, possui um caráter desigual e influencia de formas diferentes cada região do globo
terrestre. Segundo Loureiro (2012: 19), “só é possível sustentar certo padrão de vida para alguns em detrimento
do péssimo padrão de vida para outros e com base no uso abusivo da natureza”.
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denunciando que o modelo de desenvolvimento ilimitado, adotado pela humanidade,
não é compatível com a natureza e seus recursos limitados e que o mesmo poderia
levá-la ao colapso (DIAS, 1998). No mesmo ano, Herbert Marcuse, intelectual de
esquerda, declarou no debate “Ecologia e Revolução”:

[...] a luta ecológica esbarra nas leis que governam o sistema capitalista: lei da
acumulação crescente do capital, criação de uma mais-valia adequada, do
lucro, necessidade de perpetuar o trabalho alienado, a exploração...a lógica
ecológica é a negação pura e simples da lógica capitalista; não se pode salvar
a Terra dentro do quadro do capitalismo...(MANSHOLT e MARCUSE et alii,
1973 apud LOUREIRO, 2012: 18)

No ano de 1971, na Grã-Bretanha, o documento “A Blueprint for Survival”
(Manifesto para a sobrevivência) foi lançado pelo grupo The Ecologist, e sugeriu
medidas para se atingir ambientes mais saudáveis. No ano seguinte, ocorreu a
Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, na Suécia, que terminou com o
lançamento de um Plano de Ação Mundial (PAM). Esta reunião demonstrou ser
imprescindível a busca por medidas que resultassem em melhorias para a
preservação do ambiente humano, aparecendo, pela primeira vez, a educação
ambiental (EA) 47 como elemento ao combate da crise ambiental (DIAS, 1998).
É importante atentarmos para o uso do termo ‘ambiente humano’ e não ‘meio
ambiente ou ambiente natural’, o que mostra a importância da quebra das barreiras
reducionistas, que separam o ser humano de sua dimensão natural, sobretudo,
diante da necessidade de se encontrarem formas mais sustentáveis e harmoniosas
de convivência humana no meio ambiente.
Como resultado da elaboração do PAM, em 1975, no “Encontro de Belgrado”,
foram estabelecidos princípios e orientações para a realização de um programa
internacional de EA, propondo-a como mecanismo de transformação humana e
como meio de reconstrução dos vínculos afetivos da humanidade com a Terra.
Complementando este discurso, o encontro, também, abriu as portas ao debate
sobre a ausência da temática ambiental dentro das escolas de forma interdisciplinar,
criticando sua aplicação como atividades setorizadas e desconectadas do currículo
escolar.
Mais tarde, com o intuito de estabelecer os objetivos e princípios para o
desenvolvimento da EA como prática ativa dentro das escolas, comunidades e

47 A partir deste momento o termo Educação Ambiental será escrito pela sigla EA.
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demais setores sociais, em 1977, durante a Conferência Intergovernamental sobre
EA, em Tbilise, foi gerada a ‘Declaração sobre EA’. Esta, além de situar o conceito e
as finalidades deste modelo educacional, continha uma série de diretrizes sobre o
treinamento e a formação de educadores ambientais, elaboração de materiais
didáticos e a pesquisa de novos métodos de aplicabilidade da mesma (DIAS, 1998).
O Brasil, como potência presente nesta conferência, na mesma situação de
muitos outros países em desenvolvimento, teve dificuldades em formular política de
implantação da EA como ferramenta político-social e de transformação. Dias explica:

[...] justamente onde a EA seria a mais necessária, dadas as cruéis realidades
socioeconômicas ali instauradas, sob a égide de modelos de desenvolvimento
impostos, de notória capacidade de degradação da qualidade de vida, a EA
não se desenvolveu o suficiente para ser capaz de produzir as transformações
necessárias. (DIAS, 1998: 23)

Dentro do contexto histórico - político brasileiro, na época, sob o regime
militar, o debate ambiental só adquiriu força em âmbito do Estado por conta da
pressão internacional e o meio ambiente acabou entrando na constituição nacional e
na fala política de forma centralizada, tecnocrática e sem a participação da
sociedade civil na definição de suas diretrizes e estratégias (LOUREIRO, 2012). Foi
somente com a Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente começou a ser
entendido no Brasil como bem comum, mostrando que o meio natural só poderia ser
apropriado para fins de interesses justos de cada um e da coletividade, isto no artigo
225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

A educação ambiental, mais especificamente, aparece na legislação em
1973, como atribuição da já extinta SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), e
é, sobretudo, nas décadas de oitenta e noventa que se pôde notar um avanço em
seu entendimento, quando a EA tornou-se realmente conhecida. No quadro
brasileiro, o evento mais importante, para o avanço e disseminação da EA, foi o
Fórum Global, que ocorreu juntamente à Conferência da ONU sobre o
Desenvolvimento e o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, mais conhecida como ECO92. Foi neste Fórum que organizações não governamentais e movimentos sociais
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formularam o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, que
ainda hoje serve de base para a criação de diversos movimentos em prol da EA no
país, assim como facilita a articulação de entidades civis, escolas e pessoas que
desejam, de alguma forma, consolidar a EA como ferramenta educacional
(CARVALHO, 2004).
Por meio deste Tratado, e também pela formulação da Política Nacional de
Educação Ambiental de 1999, a EA vem se fortalecendo dentro do conjunto
educacional brasileiro e construindo uma perspectiva transdisciplinar no sentido de
educar, atenta à importância do diálogo das diversas áreas do conhecimento entre
si, incluindo as comunidades e populações locais como fontes necessárias à busca
e construção dos saberes dentro e fora da escola.
A partir de uma série de desdobramentos e remodelações, depois de sua
consolidação como mecanismo educacional, a EA adquiriu novos formatos e
denominações que, de certa forma, propunham facilitar sua aplicabilidade e torná-la
cada vez mais crítica, eficaz e menos comportamental
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. A Ecopedagogia se

encaixa neste quadro, vindo não como uma educação ambiental pré-determinada e
baseada em ações pontuais, mas utilizando a EA como um pressuposto básico na
medida em que a incorpora e oferece meios para sua realização concreta.
Gadotti (2009) acredita que, hoje, a Ecopedagogia volta-se mais para a
educação sustentável, não ambiental, pois não se preocupa mais somente com a
relação homem/natureza, mas com um sentido maior sobre, por exemplo, o que
fazemos da nossa existência enquanto filhos de Gaia, a partir de uma visão do
cotidiano. A Ecopedagogia propugna uma educação que auxilie

a formação do

sentido de responsabilidade ética, compartilhada e social nos indivíduos, colocandose mais como um ato político do que puramente um ato educacional, portanto, é
essencial que sejam feitos cada vez mais estudos voltados a seu entendimento e à
descoberta de formas reais de sua aplicabilidade.
O maior desafio da Ecopedagogia, hoje, está em sua consolidação como
ferramenta de ação político-social não só dentro da escola, mas também fora dela.
Observamos que a maior dificuldade encontrada pelo movimento Ecopedagógico,

48 A educação ambiental no Brasil por muito tempo foi utilizada como processo comportamental na medida em
que propunha diretrizes ecológicas pontuais e descontextualizadas da realidade das escolas. A crítica que
fazemos se dá, sobretudo, na forma de como a EA foi inserida dentro do ambiente escolar, geralmente fora do
currículo oficial da escolar e incentivando atitudes individuais e de pouca ação política. Para maiores
informações sobre a dimensão político-social da EA ver CARVALHO (2004).
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frente à realidade educacional, é a quebra de antigos pressupostos que a escola
ainda carrega em seus projetos e planos de ensino, especialmente sobre os temas
que dizem respeito à “ecologização” da educação.
É extremamente importante que temáticas como sustentabilidade, ética e
cuidado terrestre sejam inseridas nos projetos pedagógicos escolares de forma não
fragmentada, mas como formadores de intelectos interdisciplinares, críticos e
planetários, que propiciem à comunidade escolar outro entendimento sobre a vida,
sua

responsabilidade

diante

dela

e

sobre

seu

papel,

enquanto

sujeito

socioecológico.

2.2. Aprendizagem pelo am or – à Terra, ao O utro e à Vida: O despertar
da consciência através da educação socioecológica.

O estudo da Terra enquanto casa comum, ou Pátria comum, é essencial à
formação de comunidades solidárias, citadinas e menos destrutivas, nas quais as
ecologias humana e natural sejam tratadas integralmente, vinculadas à Vida
cotidiana de cada indivíduo, suas histórias e trajetórias. Na medida em que os
indivíduos se apropriarem do meio natural como casa planetária, poderão perceberse parte de um sistema complexo de inter-relações espaço-temporais e serão
capazes de criar ambientes de convivência não destrutivos, que possam suprir as
necessidades de toda humanidade no presente e também no futuro.
A educação cidadã é responsável por possibilitar a criação de vínculos
humanos mais solidários com a Terra, além de incentivar a construção consciente e
crítica do conhecimento. E a Ecopedagogia, neste sentido, propõe o reavivamento
da esperança no cotidiano escolar, por meio do aflorar dos valores humanos
fundamentais como amizade, respeito, ternura e amor; atuando através do
encantamento, da descoberta e pela busca da reestruturação das responsabilidades
humanas diante do planeta 49.
O movimento Ecopedagógico entende a educação como um processo
permanente, aberto, crítico e potencializador das capacidades humanas mais
sensíveis. Educar, dessa forma, significa agregar sentido à formação da
49 Ao tratar sobre as responsabilidades humanas diante das questões do planeta, como casa comum, autores
como Moacir Gadotti e Edgar Morin usam o termo ‘planetariedade’, dando a ideia da existência de uma sincronia
que une a humanidade histórica e biologicamente a Terra.	
  

53

aprendizagem do indivíduo planetário, um ato que situa o homem em seu contexto.
Carvalho (2004) acrescenta que numa perspectiva ecológica, de formação do sujeito
ecológico, a educação deve ser reconhecida como um campo sensível às novas
demandas e temáticas socioculturais, sendo a escola, o local onde a prática
pedagógica se torna um meio de abertura ao novo paradigma humano.
É papel da educação atuar na formação de sujeitos ecológicos, responsáveis
por sustentar a utopia socioecológica, propiciando a

cada um, diante da sua

individualidade, a capacidade de adotar uma postura política, ética e crítica dentro
da ordem social vigente. As atitudes pequenas e individuais já não são mais
importantes, mas sim a possibilidade de um mundo transformado, que compactua
com o ideal ecológico (CARVALHO, 2004).
Nesta perspectiva, a pedagogia da Terra, de Gadotti (2000), planetária de
Morin (2007) e do Oprimido e da Autonomia de Freire (1987, 1996) demonstram a
necessidade da relação da educação com a comunidade como um organismo vivo e
não estático; a importância do ato educacional como ato político, cujo objetivo maior
está na consolidação de uma cultura cidadã e a necessidade da vida ser pensada
criticamente, com valores de responsabilidade e desenvolvimento sustentável e não
destrutivo.

O desenvolvimento sustentável tem um componente educativo formidável: a
preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a
formação da consciência depende da educação. É aqui que entra em cena
a ecopedagogia. Ela é uma pedagogia para a promoção da aprendizagem
do sentido das coisas a partir da vida cotidiana. Encontramos o sentido ao
caminhar, vivenciando o contexto e o processo de abrir novos caminhos;
não apenas observando o caminho. É, por isso, uma pedagogia
democrática e solidária (GADOTTI, 2000:79)

Atenhamo-nos agora à definição e elaboração dos conceitos que envolvem a
formulação da Ecopedagogia, porém, atentos à ideia de que a mesma surge de uma
série de inquietações a respeito do papel real do ser humano na Terra e pela
urgência na busca de alternativas educacionais, que viabilizem a quebra dos
paradigmas cartesianos de ensino, a desfragmentação das ciências e estimulem a
formação complexa do indivíduo.
Esta pedagogia está ligada diretamente com a busca por uma forma
educacional que situe o homem, não somente no meio natural, mas na sua própria
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sociedade, em sua comunidade e em si mesmo, trabalhando com a ecologia 50 de
forma ampla, com o propósito de possibilitar ao ser humano enxergar e pensar em
termos de relações e encadeamentos, em redes colaborativas e, sobretudo, em
cooperação mútua (GADOTTI, 2000). O conceito de ecologia, neste sentido, toma
maiores dimensões, atingindo quatro grandes vertentes: ecologia ambiental,
ecologia social, ecologia mental ou profunda e ecologia integral.

A ecologia ambiental – que se preocupa com o meio ambiente –, a ecologia
social – que insere o ser humano e a sociedade dentro da natureza e propugna
por um desenvolvimento sustentável –, a ecologia mental ou profunda – que
estuda o tipo de mentalidade que vigora hoje e remonta à vida psíquica
humana consciente e inconsciente, pessoal e arquetípica – e a ecologia
integral – que parte de uma nova visão da Terra surgida quando, nos anos 60,
ela pôde ser vista de fora pelos astronautas (GADOTTI, 2000:90).

A Ecopedagogia, para Moacir Gadotti (2000), surge da evolução do conceito
de ecologia ao colocar em pauta os processos relacionais que se estabelecem entre
o homem e seu meio. Acredita que a escola deve auxiliar na recuperação de um
modo mais humano e mais autêntico do homem se relacionar com a natureza,
voltando-se ao cuidado planetário e à convivência harmoniosa com a Terra.
O movimento Ecopedagógico tem como sentido mais profundo transformar as
relações sociais, humanas e naturais que existem hoje, não com a pretensão de
inventar tudo de novo, mas com uma mudança de postura diante da vida, diante da
Terra e diante de nós mesmos. É somente com uma pedagogia voltada à Terra, à
ecoformação, que poderemos voltar a falar de Gaia como um lar, um espaço
complexo, interligado e enquanto casa comum, como o espaço de nosso sustento e
domínio (GADOTTI, 2000).
Pensar em relações, em Gaia e em complexidade é pensar em uma
educação capaz de comportar, em si, a planetariedade, isto é, uma educação que
implica uma nova ética civilizatória, com a qual aprendemos a ser e viver como
humanos, a partir do

estabelecimento de um diálogo aberto, harmônico e mais

sensível entre todos os seres que compartilham a comunidade terrestre. Neste
processo, as práticas humanas são levadas ao desenvolvimento de atitudes básicas
de abertura à

solidariedade, afetividade, espiritualidade e equilíbrio cósmico

(GUTIÉRREZ & PRADO, 2002).
50 Terminologia criada em 1866 por Ernest Haeckel para designar o estudo das relações dos seres vivos e não
vivos entre si e com seu meio ambiente. Originária da palavra grega oikos, ‘casa’, pode ser considerado o estudo
da casa, ou ciência da casa.
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É importante que essa educação sirva de suporte para a reconstrução de
nossa história de forma diversa, não somente aquela sociocultural, que de certa
maneira aprendemos na escola, mas, principalmente, a história cósmica que nos
pertence, que nos reconecta com a Terra e com as diversas formas de vida que
emergiram de uma mesma poeira solar. É preciso que a escola ensine tanto a
culturalidade humana, quanto sua animalidade, elucidando as dimensões do Homo
Sapiens em sua completude e despertando nos educandos um olhar que não os
distancie de tudo aquilo que lhes é novo e diferente.
Almeida (2012) afirma que entender a animalidade humana significa
compreender o ser humano como um ser animal, incompleto e resultado do acaso e
das incertezas do processo evolutivo e que é papel da escola, a partir de tais
constatações, focar a construção do conhecimento humano não mais pensando na
relação homem/natureza como ‘homem e animais’, mas no entender da existência
de uma relação do ‘homem com os outros animais’. Somente por meio da vida
percebida desta forma, começaríamos, de fato, a avançar rumo ao entendimento e
consolidação do que realmente é a comunidade planetária.
Sob uma perspectiva ambiental do conhecimento, o processo pedagógico
atua como articulador dos diversos processos e esferas da racionalidade, que
constituem a realidade cotidiana da vida e que, por sua vez, efetivam as condições
necessárias para a existência das classes menos favorecidas e toda sociedade em
seu conjunto. (LEFF, 1998).
A escola pode e deve servir como fonte de empoderamento pessoal, ou,
melhor dizendo, como o lugar onde cada indivíduo seja convidado a formar e
formalizar seu próprio conhecimento, mediante sua vida cotidiana e tudo aquilo que
faz realmente sentido para sua existência. A consciência ambiental não envolve
somente atitudes individuais, muito menos atividades setorizadas dentro da escola,
mas a concepção de um outro estado de espírito, de uma nova sensibilidade
humana global, que seja pautada pelos valores da nova ética planetária, mais
sustentável, mais humana e mais espiritual, que vai além dos muros escolares.
Quando educado desde o início pelo amor, o ser humano se entende
responsável por manter viva a entidade Gaia e compreende sua responsabilidade
como guardião da mesma (WILSON, 2008). Wilson completa que, “a mente da
criança se abre muito cedo para a Natureza viva. Se for estimulada, ela se desdobra
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em estágios que vão fortalecendo seus laços com as formas de vida não-humanas.”
(WILSON, 2008:161).
O homem se tornou estranho ao cosmos e perdeu sua intimidade com o
mesmo, talvez devido a própria formação da civilização – por meio das revoluções e
movimentos históricos, sua mente, cultura e consciência. Confiamos que ele
reencontre esses laços, assim como de outras formas de compartilhamento com a
Terra e as diversas formas de vida dentro dela. Nesta perspectiva, a Ecopedagogia
conversa com tais urgências e inquietações, indicando novos caminhos ao fazer
educacional.
A Ecopedagogia também defende o surgimento de uma nova educação, mais
ecológica e amorosa. Uma educação para a Terra, que demande um conhecimento
transversal e multidimensional, agregando as diferentes disciplinas em prol do bem
comum; que resgate em cada indivíduo sua conexão com a Vida, não só humana,
mas terrestre. E, ainda, um educar que ensine a solidariedade terrestre com a qual
os homens possam conviver com todas as espécies do planeta de forma harmônica
e, sobretudo, sustentável. Morin (2007) salienta que não é possível conceber a
natureza humana em sua constituição complexa a partir de um pensamento
disjuntivo, que entenda a humanidade de maneira singular e fora do cosmos. A
educação para a sustentabilidade terrena demanda um remembramento do
conhecimento natural além dos conhecimentos humanos.
Isto implica em um método de formação voltado ao pensamento crítico, ativo
e prospectivo, capaz de analisar as complexas relações entre os processos naturais
e sociais, numa perspectiva global (LEFF, 1998). É fundamental que haja um
processo coletivo de educação, sistemático e organizado, que seja acessível ao
maior número de cidadãos no mundo, e que seja guiado ativamente pela
consciência de um futuro comum da Terra, que depende inteiramente da construção
de uma cidadania planetária.
Só assim a educação terá a oportunidade de desempenhar o papel de
criadora de oportunidades e condições materiais, culturais e sociais que garantam e
relacionem o destino humano com o destino do planeta. É por meio da formação
cidadã, quando permeada pelo conhecimento transdisciplinar, que ela conseguirá
gerar uma nova visão do mundo, mais justa, consciente e participativa.
Para o movimento Ecopedagógico, a escola deve ser vista como um
ambiente de formação para a cidadania, sendo capaz de proporcionar a cada
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indivíduo ali presente, a cultura do outro como algo a ser assimilado e respeitado,
criando, assim, uma consciência de respeito ao próximo, às diferenças e ao novo. O
movimento entende que a associação do processo educativo com a sustentabilidade
exerce papel fundamental na formação cidadã e funciona como instrumento de
humanização, socialização e direcionamento social (LIMA, 1999). Decorre, daí, sua
importância, porque como toda prática social ela guarda em si as possibilidades
extremas de promover a liberdade ou a opressão, de transformar ou conservar a
ordem social estabelecida.
Desta maneira, a formação cidadã, sustentável e planetária mantém um
princípio unificador do saber e do conhecimento, em torno, essencialmente, do ser
humano e sua vivência histórica no mundo, ou seja, a educação como ferramenta de
valorização pessoal e coletiva com a qual o sujeito passa a entender o meio em que
vive, criando com ele um vínculo de respeito e cuidado.
Para o movimento Ecopedagógico, o caminhar da escola necessita agregar,
em si, algumas chaves pedagógicas essenciais com as quais os processo
educativos tornam-se práticas de sensibilização coletiva e de resgate de valores
individuais, capazes de despertar cada um dos envolvidos para um novo modo de
relacionar-se com o mundo. A pedagogia, aqui, é entendida como uma forma de
abertura de diferentes caminhos, mais dinâmicos, carregados de sentidos e, de certa
forma, espirituais para se compreender a vida (GUTIÉRREZ & PRADO, 2002).
A escola precisa também caminhar sempre com uma atitude de
aprendizagem. Em uma sociedade planetária onde existe abertura, complexidade,
interatividade e dinamismo, os processos pedagógicos precisam ser igualmente
abertos, complexos e integrados, e, neste sentido, estar em atitude de
aprendizagem, é estar aberto a ela, em busca de uma aprender contínuo, complexo
e criativo.

[...] a aprendizagem constitui um estado de ânimo que leva aquele que aprende
a constituir-se em sujeito consciente do processo. Essa atitude de busca, de
abertura, esse interrogar a realidade de cada dia, é viver permanentemente um
riquíssimo processo educativo (GUTIÉRREZ & PRADO, 2002: 65).

A Ecopedagogia propõe um caminhar que vai além do muro da escola, que
envolve o entorno e a sabedoria local. Em uma das experiências pedagógicas que
vivi, pude ver o quão importante era para os educandos conhecer e reconhecer o

58

lugar de onde vinham, desde o espaço físico de suas comunidades até os valores
mais sutis que delas afloravam, nos pequenos gestos de cada um que ali vivia,
como um abraço carinhoso de uma senhora em seus netos até a indignação
presente nos rostos daqueles que buscavam melhorias à sua comunidade.
É importante que os educandos sejam levados a perceber-se parte de suas
comunidades, utilizando o diálogo para a troca de experiências e os sentidos para o
conhecimento real do seu entorno como o olfato que reconhece os odores, a visão
que enxerga as cores, o paladar que sente o gosto das frutas, dos alimentos que
vêm dali, e assim por diante.
Entendemos que aprender é muito mais do que assimilar informação, mas
viver plenamente a realidade, as histórias, os diversos sentidos e percepções da
vida. Aprender envolve afeto, amor e interação. Envolve a construção coletiva do
saber e a abertura de uma nova forma de ver e sentir a vida que nos cerca. E é
pensando nisso que elencamos aqui três experiências reais de educação e
aprendizagem voltadas ao educar, enquanto ato de empoderamento pessoal,
construção de sociedades sustentáveis e desenvolvimento comunitário
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A primeira experiência educacional que trazemos é o CPCD – Centro Popular
de Cultura e Desenvolvimento, localizado na cidade de Araçuaí, no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais. A ONG, fundada em 1984, na cidade de Belo
Horizonte, tem como fundador e atual diretor, o educador, antropólogo e folclorista
Tião Rocha.
Para Tião, o centro é uma “organização de aprendizagem” e seu maior foco é
o desenvolvimento das comunidades a partir de suas próprias experiências e
aptidões. Para isso, o projeto é voltado para crianças, jovens e adultos e divide-se
em cinco ações: Sementinha, Ser Criança, Caminho das Águas, Sítio Maravilha e
Dedo de Gente, todos interconectados. Descreveremos, sumariamente, cada uma
dessas ações.
Tião Rocha, que, por algum tempo, atuou como professor universitário e do
ensino formal, decidiu que não queria mais viver da ‘ensinagem’, mas da

51 As três experiências levantadas foram retiradas do livro “Volta ao mundo em 13 escolas: sinais do futuro
no presente”, de André Gravatá (et. all), que reúne 13 espaços de aprendizagem espalhados pelo mundo, cada
um com um foco diferente, mas todos com o mesmo objetivo, proporcionar uma educação fora dos padrões
tradicionais do ensino vigente, a fim de se formarem cidadãos mais ativos e participantes do mundo e das
questões mundiais emergentes do século XXI. As experiências escolhidas voltam-se mais às questões sobre
sustentabilidade e educação ecológica e desenvolvimento local participativo, conceitos chaves da Ecopedagogia
quando aplicada.
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aprendizagem
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, e numa visita a Curvelo, cidade situada também no Vale do

Jequitinhonha, notou a grande quantidade de crianças e jovens nas ruas, a falta de
alunos dentro das escolas e a precariedade das mesmas, fato que deu abertura à
premissa mais forte da ONG, ‘é possível fazer educação sem escola? Dá pra fazer
escola embaixo do pé de manga?’ (Gravatá, André. Et al, 2013: 68).
Questionamentos como estes deram origem ao projeto “Sementinha”, um
exercício de aprendizagem itinerante, que desenvolve atividades de aprendizagem
nas ruas com os pequenos, utilizando- se de materiais pedagógicos lúdicos e não
tradicionais. Por conta deste projeto, o CPCD recebeu um prêmio nacional voltado a
projetos que tiram crianças da situação de rua. Tião Rocha respondeu, indignado,
aos organizadores da premiação, dizendo estarem enganados, se o haviam
premiado por tirar crianças das ruas, pois a ideia era, exatamente, o contrário. Para
o educador, lugar de criança é na rua, na praça, no coreto, e a própria rua, por si só,
é um excelente espaço de aprendizagem, cheio de potencial educativo e deve ser
aproveitado ao máximo.
Assim como o “Sementinha”, cerca de 180 crianças do projeto “Ser Criança”
utilizam tanto a rua como um casarão, cedido por uma escola particular, como
espaços de aprendizagem. A proposta, que trabalha nos períodos do contraturno
escolar, oferece atividades que complementam o que está sendo ensinado na
escola.

Os alunos têm aulas de música, tanto de músicas populares brasileiras quanto
da Nona Sinfonia de Beethoven; de tintas de terra, nas quais aprendem a
juntar torrões de terra peneirada com cola e água; e alfabetização com
biscoitos. É por meio da brincadeira que reforçam conhecimentos de
matemática, português, ciências, entre outras matérias (GRAVATÁ et al, 2013:
75).

As atividades iniciam-se sempre com uma roda de cantigas e, aliás, a roda é
uma das principais ferramentas de ação do “Ser Criança”. Ela é aplicada tanto para
as reuniões quanto nas demais ocasiões, tudo se resolve e se realiza neste
encontro, uma forma de olharem-se um ao outro e proporcionar maior troca e
compartilhamento de ideias, anseios e ‘clarões 53’.

52 O educador explica que o ato de ensinar é completamente diferente do ato de educar. Ensinar é repassar
conteúdo ao aluno, educar é aprender com ele, dividir histórias, ensinamentos e vivências.
53 Palavra utilizada por Tião Rocha para exemplificar os insights e as novas ideias que surgem durante o
processo.
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A pedagogia na roda, no CPCD, é apenas uma das muitas aplicadas e cada
uma se complementa. Outra pedagogia aplicada é a do copo cheio, explicada aqui
pelo fundador Tião Rocha:

Nós somos treinados a olhar pelo lado vazio do copo. O lado vazio você mede,
se chama IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É o lado das carências.
Os indicadores, geralmente, medem o que falta. Pensam na solução de fora
para dentro, como se fosse necessário jogar algo no copo. Mas não levam em
consideração o que há dentro do copo. Dentro do copo existe IPDH: Índice de
Potencial de Desenvolvimento Humano (GRAVATÁ e cols 2013: 77).

Para o educador o que é necessário hoje, sobretudo quando nos referimos à
educação, é um olhar que visualize os potenciais de cada envolvido e evidencie
aquilo que as pessoas têm de melhor. A ânsia da ONG é encontrar o lado cheio do
copo, descobrindo potencialidades, acolhendo o outro, enquanto educador de si e
dos demais, além de valorizar as relações interpessoais e os encontros dentro das
comunidades. Desta forma, juntamente com a pedagogia da roda e a do copo cheio,
mais três práticas pedagógicas são diariamente desenvolvidas por todos os
participantes de todos os projetos do CPCD:
à Pedagogia do abraço: que debate a temática do afeto através de oficinas
como a ‘oficina do cafuné’;
à Pedagogia do sabão: que nasceu por meio do resgate dos saberes
tradicionais da comunidade e resultou na produção de sabonetes caseiros e até
mesmo remédios, fazendo dos indivíduos não mais consumidores, mas produtores
locais.
à Pedagogia do Brinquedo: as crianças produzem os brinquedos que
desejam para brincar, nunca ninguém precisou comprar brinquedos industrializados
para o centro.
Tomadas em seu conjunto, tais práticas pedagógicas refletem uma
necessidade emergente mundial, a valorização do individuo enquanto ser
colaborativo, criativo e inovador, além da utilização dos mais diversos saberes na
construção coletiva do educar humano. O CPCD mostra-nos a importância do
estabelecimento real de vínculos entre os seres humanos e o meio em que se
inserem e nos ensina que o ato de educar é muito maior do que o simples repasse
de conteúdo e informação, envolvendo o aprender constante e o ensinar mútuo,
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assim como o aprender com a Terra e com suas mais diversas potencialidades
educativas.
Foi com esse foco que se criou também o projeto Caminho das Águas. Ele
trabalha nas comunidades rurais e as pessoas atendidas são chamadas de
‘cuidadoras’ e ‘guardiãs’ das águas. A ação principal é centrada na preservação da
água por meio de medidas como o cercamento de nascentes e formação de
moradores com o intuito de que seus atos causem cada vez menos impactos
negativos ao meio natural.
Muitos dos participantes deste projeto vêm das plantações de cana de açúcar
da região, que, depois de muito trabalho semiescravo, juntaram-se ao “Caminho
das Águas” e aprenderam a se sustentar da Terra, plantando e gerando lucro
proveniente de seu próprio quintal. E das vivências de plantio e manejo da terra,
surgiu outro projeto do CPCD, o “Sítio Maravilha”, que gera alimentos para os
demais projetos e oferece curso de permacultura, agricultura sustentável e outras
oficinas.
O último projeto da ONG surgiu da urgência em tirar os pequenos
trabalhadores rurais dos canaviais. Para isso, pensando na necessidade de geração
de renda dos jovens trabalhadores da terra, Tião Rocha criou o Dedo de Gente, uma
cooperativa que impacta a vida de 72 jovens. Esta é formada por Fabriquetas,
espaços de trabalho e formação em diversas áreas como Software, Artesanato e
Cinema.
O trabalho do CPCD mostra que uma educação de qualidade não precisa
acontecer dentro de instituições formais de ensino. Tião Rocha deixa clara a
importância da rua como espaço de aprendizagem local e global, além de valorizar a
comunidade, enquanto ferramenta potencial de educação sustentável e cooperativa.
Vemos no projeto um potencial enorme de educação ecopedagógica na medida em
que a entidade atua na readequação do ato de educar, entendido como ato de amor
e compartilhamento de saberes, na valorização do educando como indivíduo
autônomo, consciente e ativo na formação de seu próprio aprendizado, na utilização
da rua e dos espaços abertos, na formulação de atividades educativas e na abertura
total aos saberes tradicionais das comunidades envolvidas.
Outra rica experiência educativa, que trabalha com a sustentabilidade
planetária, como tema norteador de todas as suas ações é a Green School,
localizada em Bali, na Indonésia. Contando com aproximadamente 280 alunos e 50
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educadores que vêm de quase cinquenta países diferentes, a escola ocupa um
espaço de dezesseis hectares no meio da floresta.
A arquitetura natural, elaborada a partir do bambu (elemento abundante na
região), consta de prédios feitos inteiramente desse material. Não existem salas de
aula fechadas, apenas espaços que conectam dentro e fora da escola por meio de
frestas, que permitem a entrada do vento e da luminosidade, fazendo com que os
indivíduos tenham contato direto e constante com o meio natural que os circunda.
A escola nasceu de uma inquietação do canadense John Hardy, que aos
vinte e cinco anos de idade mudou-se para a Indonésia, casou-se e constituiu família
no país. Foi lá que assistiu ao documentário de Al Gore intitulado “Uma verdade
inconveniente”, e a partir disso viu-se, extremamente perturbado com o que
acontecia na Terra e com seus inúmeros habitantes. Assim, surgiu a Green School,
numa urgência em encontrar-se um novo amanhã, aquele que podemos criar,
diferente do hoje catastrófico e devastador que a humanidade ainda se encontra. A
instituição teve início, em 2008, com aulas em inglês e turmas do jardim de infância
ao oitavo ano e, ano a ano, foi abrindo novas turmas até chegar ao ensino médio.
Tudo na escola convida quem a frequenta a se reposicionar diante do mundo
natural, daí a importância do próprio nome (Green, que em inglês significa verde). ‘
O Bambu, a luz natural, a localização, o rio que corre ao lado, os banheiros
orgânicos, a comida crua, os balanços de corda perto do campo de futebol
verdejante, o calor’ (GRAVATÁ et al, 2013: 219), tudo convivendo e cooperando,
mutuamente, entre si.
Além disso, na Green School há ética interna, regendo e permeando tudo o
que ali acontece. No espaço, são representados os seguintes valores: integridade,
responsabilidade,

empatia,

sustentabilidade,

paz,

igualdade,

comunidade

e

confiança, valores, estes, ligados não somente ao ato de educar, mas a todo modo
de vida dentro da instituição.
Contudo, com um percentual de alunos estrangeiros ainda maior do que
locais, a escola tem como objetivo alcançar um índice de 20% de educandos de
origem local com bolsas de até 100%, visto que hoje, ela se mantém por meio das
mensalidades (que custam em torno de mil dólares) e doações. O valor pode ser
visto como alto para a realidade balinesa, mas competitivo em relação às outras
escolas internacionais da região.
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A preocupação com o meio ambiente não se restringe somente a arquitetura
e valores exercidos, mas está enraizada nas atitudes e necessidades diárias, sejam
alimentícias – na escola são servidos somente alimentos naturais, muitos,
provenientes do seu próprio quintal e da criação de animais. Em relação à parte
fisiológica – existem dois banheiros, um para resídiuos molhados e outro para secos,
este último sem descarga, utiliza palha e serragem para cobrir os dejetos que mais
tarde virarão composto para a adubação local.
Ademais, a divisão de disciplinas proporciona aos educandos liberdade de
escolha do que querem e em que momento desejam aprender, e abordam a
temática ambiental, transversalmente, com todos os demais saberes. Na discilplina
“Estudos Verdes”, por exemplo, o pensamento sustentável é reforçado com ações
concretas dos alunos.

Os Estudos Verdes são como um fio que perpassa todas as séries: têm
diferentes focos para cada idade, propõem uma visão sobre os diferentes
aspectos da sustentabilidade. São três professores: dois para os ciclos I e II do
ensino fundamental, e um para a faixa de estudos que representa o ensino
médio. O foco das aulas é o desenvolvimento de projetos. (GRAVATÁ et al,
2013:222).

Assim, cada faixa etária trabalha na elaboração de projetos sustentáveis 54 ,
que circundam nas mais diversas áreas do conhecimento e requerem criatividade,
dinamismo e pró-ação dos envolvidos, despertando nos alunos protagonismo e
consciência de que, somente através de atitudes reais, a mudança desejada será
realmente alcançada.
As turmas de ensino médio, além da matéria já citada, têm também a aula
denominada Empresa Verde, na qual são desafiados a criar algum tipo de negócio
ou empreendimento sustentável, explorando suas paixões, ao mesmo tempo em que
se preocupam com o mundo em que vivem. Porém,

mesmo diante de uma

arquitetura sustentável e recheado de atividades que exaltam o vínculo dos
envolvidos com o meio, a escola ainda acredita que enraizar comportamentos
sustentáveis na rotina de cada um é um dos seus maiores desafios.

54 As turmas dos pequenos trabalham com projetos integrados à própria escola como produção de alimentos
orgânicos na horta, plantio de mudas e cuidados com os animais, já os mais velhos, durante um ano letivo,
estudaram sobre as represas e como proposta de projeto foram ao rio mais próximo da escola e montaram ali
um protótipo de represa. Cada turma estuda uma temática e elabora um projeto de ação intitulado por eles como
‘Projeto Verde’, evidenciando a necessidade de se converter a teoria que se estuda dentro de sala em prática,
em ações concretas que viabilizam o real e genuíno aprender.
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Por exemplo, mesmo que os pais tenho optado pela Green School enquanto
escola para seus filhos, os impactos negativos de suas ações ainda são grandes e
podem ser notados pela quantidade de carros que deixam as crianças, diariamente,
na escola. E é, exatamente, por isso que a escola aposta no compartilhamento dos
conhecimentos adquiridos pelas crianças com seus pais, como forma de se
enraizarem atitudes ecológicas tanto dentro quanto fora da instituição.
Desta maneira, por meio dos sentidos, da cooperação homem/ natureza e da
vida em comunidade, a Green School é mais do que uma escola, é um mundo de
possibilidades e experimentações coletivas, uma espécie de sonho que se
desenvolve, por meio de ações concretas. Um exemplo real de educação, voltada à
sustentabilidade em todas as esferas (física, humana, espiritual e integral), que
permite ao educando e a toda comunidade escolar um novo olhar sobre si mesmo e
sobre suas responsabilidades enquanto ser terrestre.
Por fim, elucidaremos um pouco sobre mais uma experiência interessante,
que tem a temática da sustentabilidade como permeadora de todos seus processos,
sejam eles educacionais, relacionais e de convivência. A Schumacher College,
localizada em Devon na Inglaterra, é uma faculdade voltada, especificamente, a
cursos de pós-graduação e de curta duração, todos voltados à sustentabilidade
planetária. Todos os cursos abordam temas da contemporaneidade e os programas
de mestrado carregam títulos como: Ciências Holísticas e Economia para a
Transição; já os cursos curtos abordam métodos de construção sustentável e
empreendedorismo.
A faculdade foi criada em 1991 e funciona até os dias de hoje no mesmo
casarão do século quinze. Sua história de fundação não é possível ser contada sem
antes falarmos um pouco sobre seu criador, o monge e escritor indiano Satish
Kumar, que, ao longo de sua vida, reuniu suas mais diversas experiências para criar
este espaço de aprendizagem.

Nascido na Índia, no estado do Rajastão, Satish tornou-se monge aos nove
anos. Deixou sua família e seguiu com um grupo de nômades, adeptos de uma
religião chamada jainismo Aos 18, já tendo memorizado mais de dez mil versos
em sânscrito e prácrito, a língua das escrituras da sua religião, Satish leu um
livro Autobiografia: minha vida e minhas experiências com a verdade, do
pacifista indiano Mahatma Gandhi, e sua visão de mundo passou por uma
mutação repentina. (GRAVATÁ et al, 2013: 171).
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Desta forma, por influência de Gandhi, Satish desistiu da vida monástica e em
meio à guerra fria, pela qual o mundo passava, começou a refletir sobre o cenário
global de sua época e com um amigo saiu em missão de peregrinação pela paz,
percorrendo quase treze mil quilômetros, levando sua mensagem a lugares como
Moscou, Paris, Londres e Washington. Alguns anos depois, estabeleceu-se na
Inglaterra, onde passou a editar a revista Resurgence e também abriu uma escola
infantil denominada The Small School (‘A Escola Pequena’). Toda essa vivência
(espiritual, politica e educacional) permitiu a Satish idealizar e mais tarde criar a
Schumacher College, um espaço educacional que serve de base para pensadores
contemporâneos. E o modo de vida dos ashrams, assim como os três princípios de
Satish (cabeça, coração e mãos), tornaram-se norteadores da instituição.
As manhãs dos estudantes começam sempre com uma meditação coletiva,
seguida do café da manhã, também coletivo, que proporciona aos membros a troca
informal de saberes e ideias, além de permitir que se conheçam e se estabeleçam
conexões e vínculos afetivos entre si. Logo após, os alunos são convidados a
participarem de trabalhos coletivos, seguidos de

um intervalo, após o qual se

dirigem às aulas propriamente ditas.
A Schumacher College amplia a noção de sustentabilidade, e, para isso,
possui como um dos principais lemas: “Toda educação é educação ambiental”,
frase de David Orr, professor da faculdade e autor do livro Earth In Mind (“Terra em
mente”), de 1994. Para o autor, ora a visão ambiental é incluída nos processos
educacionais, ora é excluída, levando os educandos a pensarem que a educação
pode ou não ser ambiental, pode ou não se conectar com o mundo natural. “Ao
explicitar a conexão entre os campos do conhecimento com a prática do dia a dia, o
Schumacher College revela que a visão ambiental é o fio que pulsa sob todas as
outras visões.” (GRAVATÁ e cols, 2013: 173).
Edgar Morin, em seus escritos, evidencia a necessidade da educação lidar
também com as incertezas e desencontros do cotidiano, abrindo-se às dúvidas e
erros como forma de superação de desafios e abertura de novos meios do ato de
ensinar. Levando isso em consideração, a Schumacher College trabalha com dois
elementos principais, para dar conta das ambiguidades e incertezas: a informação e
a experiência. Uma parte do tempo é dedicada, dentro das salas de aula, ao
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aprendizado de teorias e análises do mundo

55

, e o restante estende-se aos

encontros fora de sala, que podem acontecer numa caminhada, nos jantares
coletivos, e outras experiências educativas informais.
A faculdade conta com professores de diversas áreas, dentre eles estão:
Vandana Shiva – filósofa e ativista da agricultura sustentável; Stephan Harding,
ecologista, autor do livro Terra Viva (lançado no Brasil em 2008); e Philip,
matemático, programador de computação e editor da publicação Holistic Science
Journal. Assim, como vimos nas outras duas experiências já levantadas, aqui, a
relação alunos / professor é bastante respeitada e baseia-se, sobretudo, na ideia de
que aluno também ensina e professor também aprende, a troca contínua de
conhecimento entre ambos é valorizada a todo momento.
Outro valor importante para a instituição é o de comunidade. Para os
membros, é muito importante que se estabeleçam vínculos entre todos os
envolvidos, tanto como forma de compartilhamento de conhecimento e experiências
pessoais

como maneira de apropriação e cuidado do espaço em comum.

Schumacher

College

é

considerada

uma

das

faculdades

voltadas

A
à

sustentabilidade de maior prestígio no mundo, com mais de oito mil ex-alunos, que
hoje colocam em prática tudo o que aprenderam e vivenciaram durante sua estadia
na escola.
A Schumacher College é uma instituição de ensino superior, que mostra ser
possível a realização de uma educação voltada aos valores humanos, terrestres e
naturais, por meio de uma pedagogia que agrega os mais diversos saberes e
ciências de forma integrada e holística, e, acima de tudo, respeita o indivíduo
enquanto ser pensante, autônomo e responsável por seu próprio aprendizado.
As três experiências educativas elencadas nos mostram que uma educação
voltada ao ser humano como espécie complexa, múltipla e de muitos saberes é
possível e viável de realização, tanto em nível informal (CPCD) quanto em educação
formal (Green School) e/ou educação superior (Schumacher College). Todas
instituições trazem consigo o ideal da sustentabilidade como norteador das
atividades, das relações e de todos seus processos, e creem que a real mudança
global está nas mãos dos indivíduos, de suas ideias, de seu comprometimento e de

55 Para Satish as teorias trabalhadas na instituição vão além das científicas, assim, uma relevante parte das
pesquisas na faculdade surge de conteúdos não mensuráveis como as culturas tradicionais, a intuição e os
sentimentos.
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sua responsabilidade perante a vida. Complementando, a seguir, iniciaremos uma
análise mais profunda da minha própria experiência com a Ecopedagogia aplicada
ao ensino informal.
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A PARTE II

A EDUCAÇÃO DO SER SENSÍVEL: ANÁLISE DA MINHA EXPERIÊNCIA COM
ECOPEDAGOGIA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR
“Da liberdade de explorar vem a alegria de aprender. Com o conhecimento adquirido pela
iniciativa pessoal advém o desejo de obter mais conhecimentos. E ao
admirar esse novo e belo mundo que está á espera da criança, surge a
autoconfiança. Cultivar um naturalista é como cultivar um músico ou um
atleta: excelência para os talentosos, prazer por toda vida para os demais,
benefício para a humanidade”.
A criação
Edward O. Wilson
“Tistu pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim.
Era a primeira experiência do novo sistema. O Sr. Papai havia
julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas,
é uma lição de terra, essa terra em que caminhamos, que produz os
legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam,
até ficarem bastante gordos para serem comidos...
A terra, tinha declarado o Sr. Papai, está na origem de tudo.”
O Menino do Dedo Verde
Maurice Druon (1989)

Três atividades Ecopedagógicas foram por mim desenvolvidas, como
educadora ambiental, durante o ano de 2010, no CEU Pêra Marmelo e
documentadas através de imagens fotográficas. A reflexão e a crítica basearam-se
em três conceitos fundamentais da educação para a sustentabilidade, apresentados
anteriormente. Desta forma, na primeira foto demonstrada – “Ser da espécie:
dimensão humana x dimensão terrestre” –	
   é	
   trabalhado o conceito do homem,
enquanto espécie natural/social, a partir da compreensão de como os seres
humanos se colocam no meio natural e quais as influências de sua postura
antropocentrista na manutenção do equilíbrio ambiental terrestre; já a segunda –
“Conexão terrestre e atividades com a Terra: quando o contato faz toda
diferença” – permite a discussão sobre a importância da educação fora da sala de
aula, da educação direta em contato com o meio e com os elementos naturais,
sendo ferramenta de aproximação do homem com as demais espécies e
apropriação do espaço natural, enquanto casa comum; e, por fim, a última imagem –
“Reconhecimento local para cuidado global” -, a partir de princípios e conceitos
presentes na Carta da Terra, busca demonstrar a importância da contextualização
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para a educação e das ações locais na busca pelo equilíbrio e pela manutenção dos
sistemas naturais, sociais, econômicos e humano globais.
Nossa discussão baseou-se nas referências teóricas dos autores 56 já citados
anteriormente e as imagens foram o ponto de partida de nossas reflexões e crítica. A
ideia foi retomar conceitos já levantados e fazê-los dialogar com as experiências
realizadas a fim de se avaliar o quanto as atividades Ecopedagógicas influenciam ou
contribuem para a construção do saber socioecológico, estabelecendo seus limites e
entraves diante da realidade educacional atual.

56

Edgar Morin, Moacir Gadotti, Paulo Freire, Francisco Gutiérrez, Edward O. Wilson, Fritjof Capra, Humberto
Maturana e Francisco Varela.
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1. Ser da espécie: dimensão humana x dimensão terrestre
Para celebrar o Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado anualmente no
dia vinte e sete de maio, levei para a sala de aula um conto sobre a floresta e os
seres vivos que nela habitam. Depois do conto, a partir do que ouviram e do seu
entendimento pessoal sobre a Mata Atlântica, os educandos foram convidados a
elaborar pinturas (figura 1) que demonstrassem quais suas ligações com a floresta,
seus entendimentos sobre a mesma e quais as sensações que tiveram ao ouvir a
história contada.

Figura 1: Desenho de G. (7 anos) representando sua relação com a floresta.

A pintura acima, feita pelo educando G., de sete anos de idade, demonstra a
forma de como este menino se vê dentro do meio natural, deixando evidentes suas
percepções e visões do ambiente em que vive. Notamos que a representação da
espécie humana é, demasiadamente, maior do que representação da árvore e a
partir desta perspectiva é possível analisarmos como se dá o entendimento do
homem, diante de suas diversas dimensões – biológica, cultural, social, econômica,
política e espiritual e qual a relação que o mesmo estabelece com o meio em que
está inserido.
A vida humana é antes de tudo solar, aliás, não somente a humana, mas toda
vida na terra só é possível pela força do Sol e por ser constituída por elementos
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presentes nas águas e na terra (MORIN, 2012). O homem cultural é também um ser
biológico e percebemos claramente que a evolução da humanidade, a busca por
crescimento econômico e o processo desenvolvimentista adotado pela sociedade
moderna vêm distanciando cada vez mais o ser humano de seu habitat natural,
colocando-o em uma posição de superioridade diante das demais espécies vivas e
do mundo natural.
O desenho de G. reproduz, claramente, o modo reducionista de como, desde
a infância, somos levados a ver o mundo – a humanidade enxerga a vida por apenas
uma dimensão, que exclui a complexidade presente nos processos terrestres,
humanos e naturais, assim como nos convoca, constantemente, a pensar através de
saberes fragmentados e desconexos de seus contextos.
A educação do futuro deve centrar-se no ensino da condição humana,
incentivando a reconexão dos seres humanos com a era planetária, e “estes devem
reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a
diversidade cultural inerente a tudo que é humano.” (MORIN, 2007: 47). Quando
entendemos a condição humana, conseguimos perceber a nós mesmos como parte
da comunidade terrestre, e a partir deste conhecimento, podemos questionar, criticar
e propor mudanças em relação a nossas formas de vida dentro dela. A alienação
diante do mundo natural existe, principalmente,

pelo fato de sermos criados e

educados em uma sociedade que não tem consciência da interdependência da vida
no Planeta (LINDFIELD, 1992).
Nascemos dentro de uma sociedade antropocêntrica e uma das suas
consequências

é que, desde criança, somos colocados a pensar e agir com

superioridade diante da natureza e de seus recursos. A educação tradicional
ensinou-nos a separar e isolar os conhecimentos e assim nos isolamos de nós
mesmos, do cosmos e do Universo que habitamos e que nos constitui espécie.
Como escreve Morin (2003), a missão do ensino não deve ser a de apenas
transmitir o saber simples, mas estimular a criação de uma cultura que nos permita
compreender nossa condição e nos ajude a viver a parte mais poética da vida,
aceitando sua fluidez, inconstância e fazendo parte, integralmente, de seus
processos complexos.
Ademais, o autor acredita que a escola primária, que ensina a separar os
saberes, incentiva os educandos a pensarem não só de forma fragmentada, mas
favorece também o seu afastamento, cada vez maior, de seus semelhantes e do
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meio ambiente (MORIN, 2003). Ao contrário dessa concepção, cremos que o desafio
da

educação

é

multidisciplinares,

lidar

com

os

transversais

e

saberes

desunidos

planetárias,

frente

tornando-os

às

realidades

transversais

e

estabelecendo o diálogo entre saberes e realidades durante o ato de ensinar.
A partir da observação da pintura feita por G., percebemos a importância de
um ensino que eduque o ser em sua totalidade, em que o aprender torne-se meio
para a consolidação de um novo caminhar humano, que viabilize o “estar aqui no
planeta” 57 e transforme a sociedade humana em uma comunidade planetária.
Uma educação que, em sua completude, proporcione ao homem entender-se
parte de algo maior, de uma rede complexa de interconexões, ou nas palavras de
Morin (2003: 76-77), “precisamos doravante aprender a ser, viver, dividir e
comunicar como humanos do planeta Terra, não mais pertencer, somente, a uma
cultura, mas também ser terreno”. Talvez, assim, consigamos perceber que não
somos seres superiores aos demais, mas filhos de uma mesma mãe, Gaia, e que
para nos conhecermos, enquanto seres humanos, devemos, antes, nos situarmos
no mundo e não visualizá-lo como uma entidade alheia a nós.
Dentro do ambiente escolar, notamos a existência de uma lacuna entre o que
se aprende, daquilo que, realmente, se faz. A ação está desconectada do ato de
‘ensinagem’, ou seja, os educandos são bombardeados com informações vazias e
muitas vezes sem sentido dentro de suas realidades e acabam não conseguindo
estabelecer vínculos ou relações entre o que aprendem em sala com suas vidas
pessoais, e , consequentemente,

vemos crianças desinteressadas em aprender

mais sobre os espaços e ambientes em que vivem, assim como sobre as pessoas e
outros seres que com ela compartilham tais espaços.
Disso decorre que, para a educação do futuro, é necessário promover
grande remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências
naturais, a fim de situar a condição humana no mundo, dos
conhecimentos derivados das ciências humanas para colocar em
evidência a multidimensionalidade e a complexidade humanas, bem
como integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das
humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a
literatura, a poesia, as artes...” (MORIN, 2007: 48).

A escola necessita, neste novo milênio, recolocar os educandos e toda
comunidade escolar como partícipes do processo educativo, convidando-os a
57 Conforme o termo utilizado por Morin em “ Os 7 Saberes necessários à educação do futuro” de Edgar
Morin, 2007: p. 76.
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compreender suas múltiplas condições, não somente humana, mas também
cósmica, física, terrestre, natural e etc., para que, desta maneira, entendam que não
estão isolados da Terra, mas têm com ela uma relação de interdependência.
Wilson (2008) explica que nos tempos primordiais, por exemplo, as crianças
eram criadas dentro de seus habitats naturais, em contato íntimo com o meio, a fim
de conhecerem o espaço que ocupavam seus animais e plantas. Elas cresciam
próximas à natureza e conseguiam, desta forma, criar laços de afeto e solidariedade
com toda comunidade. A grande ruptura, segundo este autor, aconteceu com a
revolução agrícola, que além de fixar a humanidade em espaços muito mais simples,
distanciou-a de seus habitats naturais e das heranças deixadas por seus ancestrais,
e por isso “hoje, a maior parte da humanidade reside em um mundo fabricado
artificialmente” (WILSON, 2008: 159).
Considerando o que foi dito,

podemos pensar que, talvez, o próprio

educando G. nunca tenha saído da cidade em que vive e que mesmo estando perto
do

Parque

Nacional

do

Pico

do

Jaraguá,

nunca

o

tenha

visitado

e,

consequentemente, nunca tenha visto uma árvore nativa ou grande o suficiente para
surpreendê-lo. Talvez G. só conheça os pequenos arbustos que cercam a escola e a
comunidade carente da qual faz parte, e, neste contexto, ele seja, realmente, maior
do que tais pequenas árvores.
Contudo, apesar do que pôde ter levado G. a pintar a história desta forma,
notamos que a escola ainda tem muito a aprender a respeito do homem, seus
processos, dimensões e sobre suas reponsabilidades como ser terrestre.
Percebemos a urgente necessidade de se criarem mecanismos educativos que
permitam aos educandos se reaproximarem do meio natural e viverem com ele
cooperativamente, percebendo-se iguais diante dos demais seres vivos e elementos
naturais da Terra.
A aplicação da Ecopedagogia é um desses mecanismos, pois atua dentro do
contexto escolar transversalmente e propõe a inserção das questões humanas e
naturais dentro do currículo escolar. Entendemos ser importante que a escola se
abra aos saberes diversos, não se isolando e transmitindo-os de forma rasa, antes,
torna-se necessário dialogar

com a realidade local para que os educandos

percebam-se responsáveis por manter vivo o ambiente natural que os cerca.
Ao aprender com a Natureza e seus elementos, os educandos são levados a
pensar a vida em sua forma mais sistêmica e complexa, pois podem perceber as
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conexões existentes entre os elementos naturais e toda vida na Terra. Morin (2003)
argumenta que a Terra é uma totalidade complexa físico-biológica-antropológica e
não pode ser pensada apenas como uma soma de planeta físico, biosfera e
humanidade, Para atingirmos essa meta, acreditamos que a escola pode, e deve,
ser o local onde crianças e jovens se entendam parte deste sistema complexo.
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2. Conexão terrestre e atividades com a Terra: quando o contato faz toda
diferença
Uma das atividades mais apreciadas pelos educandos durante o ano foi a
construção de um minhocário para a sala de aula, ideia surgida quando percebi a
quantidade de resíduos orgânicos trazidos pelas crianças para dentro da sala após o
almoço. Sempre, no início das atividades, eu destinava um tempo para que elas
terminassem de comer a sobremesa, geralmente uma fruta, oferecida pela escola,
que, ao final, gerava algum resíduo orgânico descartado na lixeira da sala.
Diante desta situação, pensei o quão eficiente e interativo seria o minhocário,
uma vez que, além de servir como ferramenta educacional durante o período letivo,
poderia minimizar a geração de resíduos, deixados pelas turmas com as quais
trabalhei. E, devido ao sucesso da ação, optamos por expô-lo como resultado final
das atividades, incentivando outros educadores a seguirem nosso exemplo,
contribuindo assim com a redução do desperdício e descarte de resíduos orgânicos
na escola. Além disso, aproveitando a temática maior da oficina, que era a
horticultura, pudemos utilizar o adubo gerado pelas minhocas na execução de
nossa horta de temperos e ervas medicinais ao fim do curso.
As minhocas, seres de cinco corações, que respiram através da própria pele e
podem ingerir a quantidade de alimentos referente a seu próprio peso por dia, são
seres muito especiais e importantes para a manutenção da qualidade de vida e
saúde do meio natural. Por meio de sua capacidade de cavar o solo e mover pedras
que pesam até cinquenta vezes seu peso, esses pequenos seres auxiliam na
oxigenação do solo, na retenção de água das superfícies, através dos túneis
escavados e podem comer cerca de 70% dos resíduos orgânicos de uma residência
(LEGAN, 2007).
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Figura 2: Os irmãos M. e L. brincam com uma das minhocas usadas na construção do minhocário.

Por estas razões, tais animais têm um potencial educativo muito grande e
realizar atividades pedagógicas que trabalhem com suas diversas capacidades
estimulam as crianças tanto a quebrarem preconceitos 58 (figura 2) como a
entenderem como se dão as associações entre os elementos da natureza, seus
ciclos naturais e suas dinâmicas relacionais. A construção de um minhocário, por
exemplo, pode servir de aporte a muitas descobertas por meio dos educandos, pois,
além de estimular o contato direto com as minhocas, o minhocário proporciona ao
educando uma visão mais próxima do habitat das mesmas e um olhar mais real de
como acontecem seus ciclos e processos.
Darwin, ao estudar as minhocas e seu desempenho na natureza, mostrou
como é importante o estudo do meio in loco e que quanto mais próximos dele, mais

58 Devido seu aspecto e o cada vez maior distanciamento dos seres humanos com o meio natural, animais
como as minhocas são vistos como sujos e frios.
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podemos nos entender parte e participante ativo das redes de relação que nele se
estabelecem. A educação ecológica, ou sustentável como também chamada por nós
neste trabalho, leva-nos a pensar na importância do estudo da terra não somente
através de atividades conceituais, ou lições em sala de aula, mas por meio de
atividades práticas, que permitam aos educandos ter contato direto com a natureza
e elementos naturais e, a partir daí, fortalecer seus vínculos e afetos com os
mesmos.
A Ecopedagogia propõe um olhar diferente sobre a sala de aula, ou sobre o
que significa este termo, estimulando o uso dos diversos ambientes da escola
enquanto ambientes de aprendizagem, a fim de torná-la um micro meio ambiente
ativo, no qual todos os indivíduos presentes, membros da comunidade escolar,
possam compartilhar conhecimentos, sonhos, vidas e anseios e a escola se torne
um local não de transferência de informações vazias, mas um espaço de
cooperação mútua e troca de saberes.
Além disso, a montagem de um minhocário como ferramenta de
aprendizagem ecológica proporciona aos educandos um olhar transdisciplinar da
vida, já que a atividade tem em si um potencial educativo grande, proporcionando ao
educador trabalhar a vida em suas mais diversas dimensões e os saberes de forma
transversal na medida em que pode desfragmentar as disciplinas e fazê-las dialogar
no decorrer da atividade.
O trabalho com as minhocas é ao mesmo tempo ligado às ciências biológicas,
humanas e naturais, e possibilita aos educandos entenderem tanto as dinâmicas
naturais e relacionais que as minhocas estabelecem entre si e com o meio como as
condições do solo dentro dos minhocários; a realização de discussões acerca do
crescimento populacional 59 humano; discussões sobre alimentação e destinação
final dos resíduos orgânicos dentro das sociedades humanas 60 ; reciclagem;
adubação natural; produção orgânica de alimentos; entre outros.
Como observamos nos capítulos anteriores, a educação do futuro demanda a
transdisciplinaridade dos saberes enquanto experiência da aprendizagem, já que a

59 As minhocas, seres hermafroditas, se reproduzem constantemente dentro do minhocário, porém, quando
atingem um número máximo de habitantes tendem a parar de se reproduzirem. Este fenômeno natural pode ser
utilizado pelo educador para aprofundar discussões acerca do crescimento populacional humano, assim como
sobre as consequências ambientais desta super população.
60 Durante a atividade, os educandos traziam de casa restos de alimentos orgânicos para alimentarem as
minhocas e observarem o processo de compostagem dos mesmo, no qual os animais transformam todo o
resíduo em um adubo muito nutritivo e natural, denominado húmus.
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divisão disciplinar, ainda dominante nos currículos escolares, acarreta uma
hiperespecialização que impossibilita o entender do todo e solidifica a ‘coisificação’
do objeto estudado (MORIN, 2003). Ou seja, quando trabalhada integralmente com
os educandos, a transdisciplinaridade incentiva a formação de um cidadão61 global,
que percebe as relações e consegue realizar assimilações com tudo o que aprende
e vivencia dentro e fora do ambiente escolar, possibilitando o estabelecimento real
de vínculo e amorosidade dos mesmos com o que é estudado.
Construir um minhocário é simples e exige o uso de poucos recursos
materiais. Para fazê-lo, são necessários: um aquário grande, cascalho ou pedras,
areia, terra preta e cerca de 50 minhocas (de preferência as minhocas vermelhas
californianas que são mais rápidas no processo de compostagem dos alimentos).
Além disso, depois da montagem, para manutenção e alimentação das minhocas
serão precisos resíduos orgânicos e folhas secas (ou serragem) para cobri-los.
Primeiramente deve-se cobrir o fundo do aquário com as pedras e cascalhos,
uma camada de aproximadamente 1cm, depois fazer camadas intercaladas de areia
e terra preta (camadas de mais ou menos 10cm cada). Não é preciso encher o
aquário até o limite, pois, por cima, serão colocados os resíduos que alimentarão as
minhocas depois. Por fim, colocar a minhocas e cobrir com papelão ou com um saco
de lixo preto (as minhocas não gostam da claridade, quanto mais claro o ambiente
menos elas se mostrarão).
Semanalmente, ao descobrir o minhocário, os observadores notarão
mudanças no aspecto da terra, poderão visualizar os túneis e perceberão o aumento
no número de membros dentro da micro comunidade. Aos poucos, as minhocas
transformarão toda terra, areia e resíduos orgânicos em um composto muito rico em
sais minerais e nutrientes, que pode ser usado tanto como adubo orgânico natural
como terra para plantio.
Em escolas pequenas, sem espaços verdes, os minhocários em aquários são
muito eficientes e permitem que as crianças, mesmo dentro da sala de aula, entrem
em contato direto com os elementos naturais que se relacionam dentro desses micro
ambientes. Já em escolas maiores, com alguma área verde, eles podem ser
montados diretamente na terra, feitos em cercados de bambu, madeira ou tela, em
maiores proporções.
61 Em uma democracia, cidadão se define por sua solidariedade e responsabilidade perante sua pátria (MORIN,
2003).
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Independentemente do local e da maneira que forem construídos, os
minhocários são

potenciais instrumentos de aprendizagem transdisciplinar e

complexa, e permitem às crianças vibrarem com a emoção da descoberta continua,
da experiência prática e do aprender integrado à natureza viva. Orr (in CAPRA,
2006) acrescenta que o contato próximo e intimo com o meio natural é essencial
para a educação e serve como aporte ao despertar sensível da imaginação, da
observação e do pensamento lógico.
E assim:

Da liberdade de explorar vem a alegria de aprender. Do conhecimento
adquirido pela iniciativa pessoal advém o desejo de obter mais
conhecimentos. E ao dominar esse novo e belo mundo que está à
espera de cada criança, surge a autoconfiança. Cultivar um naturalista é
como cultivar um músico ou um atleta: excelência para os talentosos,
prazer por toda vida para os demais, benefício para a humanidade.”
(WILSON, 2008: 166).

E mais, da liberdade de explorar vem também a vontade de cuidar, de zelar
por tudo aquilo que se acabou de conhecer. A educação ecológica tem um potencial
educativo formidável, pois reencontra no individuo a sensibilidade perdida ou
‘roubada’ pela vida moderna, levando-o a reencontrar-se como cidadão terrestre,
universal, múltiplo, e acima de tudo, enquanto guardião e protetor de uma só casa,
de uma só comunidade, sua Terra-Pátria.

80

3. Reconhecimento local para cuidado global
A última foto (figura 3) representa uma atividade com os educandos do
ensino fundamental II. A atividade consistia na construção de uma maquete do
bairro do Jaraguá feita com material reaproveitado e tinta guache.

Figura 3: Alunos de idades entre 10 e 15 anos posam com sua maquete representando o bairro do
Jaraguá.

Os educandos deveriam construir uma maquete que representasse seu
bairro, com todas suas limitações e também potencialidades, portanto, antes da
montagem, fomos juntos fazer o reconhecimento do entorno, passeando pelas
imediações da escola a fim de anotarmos tudo o que achávamos interessante para
colocar em nossa maquete. Pensando na rua enquanto espaço de aprendizagem,
encontros e de conhecimentos diversos, eu propus que escrevessem tudo o que
vissem, sentissem e percebessem durante a caminhada pelo bairro, para que mais
tarde pudessem retratar isso com os materiais que haviam sido recolhidos
anteriormente.
O objetivo principal da atividade,

após o reconhecimento local, foi o de

realizar discussões e conversas sobre nossas responsabilidades enquanto cidadãos
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globais, utilizando a Carta da Terra62 como documento norteador da atividade e
material de suporte para

responder às questões que pudessem ser levantadas.

Além disso, a construção da maquete proporcionou aos educandos uma visão
diversificada de uma mesma realidade, levando-os a contextualizar o local em que
viviam e observar criticamente as potencialidades e dificuldades existentes ali.
Morin (2003) escreve sobre a necessidade da promoção de uma educação
que conceba tudo aquilo que una os conhecimentos a fim de situa-los em seu
conjunto e inseri-los em seu contexto natural, acreditando que dessa forma os
educandos estariam aptos a integrar o que aprenderam a seu contexto global, o que
chama de globalização dos saberes, e acrescenta:

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a
emergência de um pensamento “ecologizante”, no sentido em que situa
todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de
inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico,
político e, é claro, natural (MORIN, 2003: 24-25).

A atividade, analisada por esta perspectiva, foi importante na medida em que
permitiu aos educandos pensarem complexamente sobre o local em que vivem e
estudam, procurando estabelecer relações entre cada fenômeno que presenciaram
na comunidade com seu contexto real. A montagem da maquete do bairro
proporcionou aos envolvidos um novo olhar, também complexo, de como uma
modificação local pode repercutir no todo e vice versa, além de estimular o contato
mais íntimo e profundo dos mesmos com os demais membros de sua própria
comunidade. “Para pensar localizadamente, é preciso pensar globalmente, como
para pensar globalmente é preciso pensar localizadamente.” (MORIN, 2003: 25).
Assim escreve também a Carta de Terra, documento que nasceu na
Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente no Rio de
Janeiro, a ECO-92, e foi escrita durante a realização do Fórum Global 92. Este
fórum, promovido pelas entidades da sociedade civil, durante a conferência, contou
com a participação de mais de dez mil representantes de organizações não
governamentais do mundo inteiro e emergiu da necessidade de se estipularem
princípios e valores para a construção de uma sociedade global mais justa e
sustentável (GADOTTI, 2010).

62 O documento pode ser encontrado na íntegra no primeiro anexo deste trabalho.
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Sua aplicabilidade na escola sugere um reencantar dos educandos para que
compreendam seu pertencimento e presença no planeta Terra, podendo servir de
norte a diversas atividades dentro e fora da sala de aula. Segundo Tomchinsky (in
GADOTTI, 2010), ao promoverem os princípios e diretrizes da Carta em suas
atividades pedagógicas, os educadores perceberão nos educandos o ressoar de
diversas capacidades transdisciplinares, por exemplo, as de sentir, intuir,
interconectar, relacionar, expressar, ser criativo, e acima de tudo, exercer um olhar
complexo sobre a vida.
Mais do que um documento oficial, a Carta da Terra é um convite ao reavivamento das dimensões terrestres na humanidade, um chamado universal pela
busca da sustentabilidade planetária. Ela se encaixa nas mais diversas realidades e
nações, tanto que já foi adotada por muitos países, dentre eles Holanda, Costa Rica
e México63, e pode ser aplicada tanto dentro da sala de aula como na educação
informal (dentro das associações de bairro, cooperativas, no bairro, dentro de casa,
e assim por diante).
Com a ajuda da Carta pudemos, durante a atividade, levantar alguns
aspectos importantes sobre a comunidade local que circunda a escola, sobretudo no
que diz respeito às perspectivas culturais, naturais, econômicas e sociais daquele
entorno64 . A atividade mostrou aos educandos a importância da comunidade na
construção coletiva do saber, já que conseguiram observar que as mudanças
necessárias só poderiam efetivamente acontecer mediante a ação coletiva e do
trabalho em equipe.
Ainda, pensando em comunidade enquanto espaço de troca de valores, usos
e costumes, normas e crenças comuns65, os jovens entenderam a importância de se
reaproximarem mais daquele espaço (tanto do espaço escola como do bairro) para
assim agirem conscientemente sobre ele. Muitas

ideias de melhorias surgiram

durante a elaboração da maquete e muitos aspectos que passavam despercebidas
63 De acordo com Gadotti (2010), no México, por exemplo, a Carta da Terra está presente em mais de vinte e
quarto municípios (mais ou menos 77% do território nacional), cento e trinta universidades, nove instituições
privadas e dezesseis organizações não governamentais.
64 O documento é dividido em quatro princípios principais:
1- Respeitar e cuidar da comunidade da vida;
2- Integridade ecológica;
3- Justiça social e econômica;
4- Democracia, não-violência e Paz.
Por meio da leitura de cada um deles, levantamos algumas questões pertinentes à realidade daquele local e
discutimos possíveis soluções para tais.
65 Caracterização de comunidade feita por Morin em “A cabeça bem feita. Repensar a reforma, reformar o
pensamento”, de 2003.
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aos olhos deles foram, enfim, notadas, por exemplo, a quantidade de resíduos e
esgoto jogados no córrego principal da comunidade que passava bem próximo à
escola e por poucos era observado.
De

certa forma, ao entenderem-se parte daquele local, os educandos

estavam colocando-se dentro de uma mesma comunidade, que, nas palavras de
Morin (2003), se caracteriza tanto como uma comunidade de destino, no sentido em
que todos ali estavam sujeitos às mesmas ameaças e perigos ecológicos (tanto
localmente, quanto globalmente, se pensarmos nas ameaças em larga escala –
‘efeito estufa’, desmatamento, poluição das aguas e assim por diante), quanto como
uma comunidade de origem terrestre, na qual, todos, a partir de sua ascendência e
identidade mamífera, antropóide, se tornam filhos da vida e filhos da Terra.

A consciência e o sentimento de pertencermos à Terra e de nossa identidade
terrena são vitais atualmente. A progressão e o enraizamento desta
consciência de pertencer a nossa pátria terrena é que permitirão o
desenvolvimento, por múltiplos canais e em diversas regiões do globo, de um
sentimento de religação e intersolidariedade, imprescindível para civilizar as
relações humanas (ONGs, Sobrevivência Internacional, Anistia Internacional,
Greenpeace etc. são pioneiros da cidadania terrena) (MORIN, 2003: 73)

Atividades como esta permitem ao educador trabalhar uma temática essencial
à formação do cidadão global, uma vez que viabiliza aos educandos se
reconhecerem parte de uma mesma nação planetária. Uma formação que comporta
o enraizar, dentro de si, das diversas identidades contidas no ser humano, como a
nacional, mas também a continental e a planetária (MORIN, 2003), Assim, pensando
que somos ao mesmo tempo cidadãos de diferentes países, porém de um mesmo
planeta, compartilhamos umas visão que é local, mas global ao mesmo tempo, e,
agindo dessa forma, de acordo com a Carta da Terra (1999), cada um compartilha
da responsabilidade pelo presente e pelo futuro de toda humanidade e de todos os
demais seres vivos que habitam o planeta.
O documento, por meio de seus princípios, serve como norteador de atividades
educacionais e ao nosso ver deveria permear toda atividade pedagógica dentro e
fora de sala. Frente a este objetivo maior, durante a realização da atividade, foi que
me deparei com um grande desafio: como expor tais questionamentos e anseios
durante o curso, levando os educandos a pensarem sua comunidade enquanto
espaço de aprendizagem coletiva e local de viver-ação e conseguir que saíssem dali
e continuassem as ações e olhares críticos em outras aulas, ambientes e lugares
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por onde passavam?
Está aí a maior dificuldade e barreira da educação ecológica nos dias de hoje.
Em tempos da velocidade vertiginosa de acesso à informação, multiculturalidade e
complexidade social, o educador, assim como a escola, têm como principal desafio
encontrar formas de despertar nos educandos o desejo e a vontade de manter a
Terra viva, de se reconectar com o meio natural a fim de preserva-lo às gerações
futuras.
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PARTE III
CARTA AOS HOMENS DA TERRA
Aos filhos e filhas da grande Mãe-Terra,
Nós, irmãos terrestres, filhos do planeta terra, criações divinas e perfeitas de
um processo histórico de grandes transformações e adaptações terrestres.
Nós que temos dentro de cada um a essência maior, a partícula divina que
nos une uns aos outros e ao cosmos.
Nós, provindos da evolução da árvore da vida, que a partir do erro e da
desordem primordial criou as mais distintas espécies, fomos a ultima ramificação
deste processo.
Perdemos o sentido de viver em harmonia com nossa casa comum. De amar
uns aos outros e aos demais seres vivos. De sermos solidários. De retribuir, de
cuidar. Voltamo-nos tanto a nós mesmos enquanto espécies falantes conscientes de
si, que nos esquecemos de olhar por nossa própria mãe.
Aquela que nos alimenta, abriga, abraça, acalenta, ama e sustenta.
Necessitamos, agora, entender o verdadeiro sentido de nossa própria
existência, atuando na Terra de forma a mantê-la viva, forte e capaz de alimentar a
nós e as futuras gerações.
A vida só tem sentido enquanto vida for, e, como viventes deste planeta,
somos responsáveis por estabelecer uma relação mais harmônica e sustentável com
a natureza maior.
É importante, sobretudo neste século, que consideremos outras formas de
percepção e concepção do mundo. A Terra está em crise, doente e de certa forma
sufocando frente às condições em que a colocamos. A construção do conhecimento
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humano pode e deve se fundamentar na reintegração dos sentidos da vida e na
busca por saberes transversais e não fragmentados, que permitam aos seres
humanos voltarem a conviver e coexistir entre si e com Gaia. Faz-se urgente a
consolidação de uma nova maneira de construção humana do saber, do perceber e
ser da espécie para que uma nova ordem mundial se estabeleça e possibilite a
reconstrução sustentável da Terra e do que lhe foi destruído.
A educação ecológica é uma alternativa à educação tradicional cartesiana, na
medida em que agrega em si a unificação dos saberes e a formação integral dos
seres humanos. Busquemos construir uma educação capaz de transformar e
remodelar as estruturas atuais de pensamento, possibilitando o desconstruir dos
velhos paradigmas educacionais já comentados no decorrer deste ensaio.
Sim, o caminho ainda se faz longo e árduo. Muito se fala de sustentabilidade.
Muito se escreve sobre o papel da escola no despertar de cidadãos conscientes do
mundo em que vivem e de seu papel no mesmo. E apesar de existirem muitas
experiências de sucesso que conseguem colocar em pratica tais ideais, a educação
ecológica ainda é muito executada em formato de atividades setorizadas dos
currículos escolares ou praticas pontuais.
Apesar de vivermos hoje no final do que a Organização das Nações Unidas
chamou de “Década da educação para o desenvolvimento sustentável” (20052014), pouco se fez efetivamente em relação a isso, tanto no Brasil como no mundo.
Notamos a presença de atividades ambientais pontuais nas instituições tradicionais
de ensino, comunidades e setores sociais, que não suprem a demanda de
preservação e conservação real da Natureza.
A Terra clama por nossa ajuda, e depende exclusivamente de nós reverter o
quadro de crise e destruição que instauramos na mesma. Ao mesmo tempo em que
nos encontramos frente a uma era de grandes avanços tecnológicos, medicinais e
científicos, adentramos também em um momento crítico na história humana, no qual
nos vemos obrigados a romper paradigmas antigos e velhos ideais de que a
natureza é infinita e renovável, e começar a vê-la como um bem comum e que
poderá se extinguir caso não tomemos uma atitude.
Mostramos no decorrer deste trabalho que novas formas de formação dos
saberes, mais sensíveis e voltadas ao reencontrar do nosso vínculo com a natureza
viva, são possíveis. Estas experiências, que já se espalham pelo mundo todo, nos
mostram que a mudança de postura e o rompimento dos antigos paradigmas
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legitimadores de uma cultura fragmentadora dos saberes e que apoia a desconexão
homem/natureza, está mais perto de nós do que imaginamos e que quando
estimulados a pensar em novas maneiras de conviver com a Terra, conseguimos ser
criativos, pró ativos e dinâmicos.
Que juntos possamos pensar formas de darmos continuidade à nossa
espécie de forma sustentável, harmônica e cooperativa com as demais existentes no
planeta e com a Natureza. Gaia que hoje sufoca, suporta tanta destruição e falta de
conexão e cuidado, apela nossa ajuda para que possa continuar a nos proporcionar
as condições básicas às nossas vidas. Que juntos possamos reformar nosso modo
de pensar e agir na Terra, nosso pensamento e nossas relações, e com isso,
despertar em nós seres mais sensíveis, conectados e solidários, irmãos terrestres,
viventes de um planeta só, uma grande casa, a comunidade planetária chamada
Terra.
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ANEXO I
A CARTA DA TERRA
PREÂMBULO
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a
humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez
mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e
grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma
magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e
uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para
gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos
direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para
chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa
responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com
as futuras gerações.
Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está
viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência
uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais
para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o
bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com
todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos
férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é
uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade,
diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.
A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação
ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies.
Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão
sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A
injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são
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causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana
tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global
estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.
Desafios Para o Futuro
A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros,
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias
mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos
entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento
humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o
conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos
impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está
criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano.
Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão
interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes.
Responsabilidade Universal
Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de
responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem
como com nossa comunidade local.
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a
dimensão local e global estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade
pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o mundo
dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a
vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com
gratidão pelo dom da vida, e com humildade considerando em relação ao lugar que
ocupa o ser humano na natureza.
Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para
proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto,
juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios, todos interdependentes,
visando um modo de vida sustentável como critério comum, através dos quais a
conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos, e instituições
transnacionais será guiada e avaliada.
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PRINCÍPIOS
I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade.
a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor,
independentemente de sua utilidade para os seres humanos.
b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial
intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade.
2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem
o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das
pessoas.
b. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica
responsabilidade na promoção do bem comum.
3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas,
sustentáveis e pacíficas.
a. Assegurar que as comunidades em todos níveis garantam os direitos humanos e
as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar
seu pleno potencial.
b. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma
subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável.
4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.
a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas
necessidades das gerações futuras.
b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apóiem, a
longo prazo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.
Para poder cumprir estes quatro amplos compromissos, é necessário:
II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA
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5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com
especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais
que sustentam a vida.
a. Adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os
níveis que façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte
integral de todas as iniciativas de desenvolvimento.
b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera,
incluindo terras selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento
à vida da Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa herança natural.
c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas.
d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que
causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses
organismos daninhos.
e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida
marinha de formas que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a
sanidade dos ecossistemas.
f. Manejar a extração e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e
combustíveis fósseis de forma que diminuam a exaustão e não causem dano
ambiental grave.
6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental
e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução.
a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos
ambientais mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva.
b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não
causará dano significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo
dano ambiental.
c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas
globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance.
d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento
de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.
e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente.
7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as
capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar
comunitário.
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a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e
consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas
ecológicos.
b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos
recursos energéticos renováveis, como a energia solar e do vento.
c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência eqüitativa de tecnologias
ambientais saudáveis.
d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de
venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais
altas normas sociais e ambientais.
e. Garantir acesso universal a assistência de saúde que fomente a saúde
reprodutiva e a reprodução responsável.
f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material
num mundo finito.
8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e
a ampla aplicação do conhecimento adquirido.
a.

Apoiar

a

cooperação

científica

e

técnica

internacional

relacionada

à

sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em
desenvolvimento.
b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual
em todas as culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar
humano.
c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a
proteção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio
público.
III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.
a .Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos
não-contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos
nacionais e internacionais requeridos.
b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma
subsistência sustentável, e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos
aqueles que não são capazes de manter-se por conta própria.
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c. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e
permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações.
10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis
promovam o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável.
a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza dentro das e entre as nações.
b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações
em desenvolvimento e isentá-las de dívidas internacionais onerosas.
c. Garantir que todas as transações comerciais apóiem o uso de recursos
sustentáveis, a proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas.
d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais
atuem com transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas
conseqüências de suas atividades.
11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o
desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação,
assistência de saúde e às oportunidades econômicas.
a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda
violência contra elas.
b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida
econômica, política, civil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias,
tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.
c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os
membros da família.
12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um
ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde
corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos
dos povos indígenas e minorias.
a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor,
gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social.
b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras
e recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de
vida.
c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu
papel essencial na criação de sociedades sustentáveis.
d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual.
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IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ
13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionarlhes transparência e prestação de contas no exercício do governo,
participação inclusiva na tomada de decisões, e acesso à justiça.
a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e
oportuna sobre assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e
atividades que poderiam afetá-las ou nos quais tenham interesse.
b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação
significativa de todos os indivíduos e organizações na tomada de decisões.
c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembléia pacífica,
de associação e de oposição.
d. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais
independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela
ameaça de tais danos.
e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas.
f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios
ambientes, e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde
possam ser cumpridas mais efetivamente.
14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida
sustentável.
a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas
que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na
educação para sustentabilidade.
c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar
a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais.
d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência
sustentável.
15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.
a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los
de sofrimentos.
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b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem
sofrimento extremo, prolongado ou evitável.
c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não
visadas.
16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.
a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre
todas as pessoas, dentro das e entre as nações.
b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a
colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais
e outras disputas.
c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma
postura não-provocativa da defesa e converter os recursos militares em propósitos
pacíficos, incluindo restauração ecológica.
d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em
massa.
e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a proteção ambiental
e a paz.
f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo,
com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade
maior da qual somos parte.
O CAMINHO ADIANTE
Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo
começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir
esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e
objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de
interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e
aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local,
nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e
diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta
visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra,
porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e conjunta por verdade
e sabedoria.
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A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar
escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a
diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos
de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, organização e
comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões,
as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações
não-governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma liderança
criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma
governabilidade efetiva.
Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem
renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações
respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos
princípios da Carta da Terra com um instrumento internacional legalmente unificador
quanto ao ambiente e ao desenvolvimento.
Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à
vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta
pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida.
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ANEXO II
UM BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM DA TERRA
Como cuidar, amar e acalentar algo que não nos é próximo, conhecido e
íntimo? Precisamos conhecer melhor a casa que compartilhamos, saber de verdade
sua história, composição e importância para manutenção de nossas vidas.
O planeta terra, como todos os outros planetas do sistema solar, formou-se a
partir do encontro de poeiras cósmicas geradas pela explosão de uma Supernova,
explicada pelo astrônomo belga George Lemaître (1894-1966) por meio da teoria do
Big-Bang

66

. O universo, a partir deste momento, constituiu-se pela desordem

primordial, cuja ação degenerativa possibilitou o aparecimento de formas
organizacionais, responsáveis por fazer o cosmos evoluir de forma cada vez mais
complexa e sistêmica.
A lógica da Natureza, desde sua formação, estabelece-se pela ordem e pela
desordem, pela incerteza e pelo erro, que permitem à vida gerar-se e desenvolver
diversidades. A colaboração e cooperação existentes entre os elementos naturais e
seres vivos fazem da Terra um ser caótico e complexo, apesar de depender do Sol
para sobreviver, um mundo completo, isolado e autônomo ,que consegue sua
autonomia a partir de sua própria dependência, isto é, um organismo que, mesmo
autônomo em sua criação e organização, depende de uma série de elementos
físicos e químicos para manter-se vivo.
Estima-se que a explosão da Supernova, seguida do surgimento da Terra,
tenha ocorrido há cerca de quatro bilhões de anos e que foi a partir de processos
lentos de movimentação e transformação constantes, que se formaram e geraram
ambientes e qualidades físico – químicas, ambos propícios ao surgimento da vida e
sua manutenção na crosta, nos mares e na atmosfera terrestre. O planeta Terra é,
de todos os demais corpos do sistema solar, o mais privilegiado, devido à sua
posição

em

relação

ao

Sol,

ao

equilíbrio

das

forças

gravitacionais

e

eletromagnéticas, assim como por sua enorme quantidade de água em estado
líquido. (MORIN, 2003).

66 A Teoria demonstra que tudo começou a partir de um ovo cósmico e do calor extremo que dele vinha, e que
através de movimentações físico-químicas constantes, foi crescendo até atingir as dimensões de uma maça,
dando início à expansão (BOFF, 1998).
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Uma evolução cuja própria desordem faz emergir uma série de novas formas
de vida e sistemas organizacionais que por meio de mecanismos vitais complexos e
interconectados em redes é capaz de reestabelecer a ordem e autorregular-se. Uma
história de incessantes transformações e evoluções, pautada na convivência e no
compartilhamento de potencialidades diversas, que, juntas, formam a grande teia da
vida que é a Terra. Ademais, como proposto por James Lovelock67, juntamente a
Lynn Marglis, a Terra é viva por inteiro, incluindo suas camadas mais profundas. Um
grande organismo vivo cujas funções se autorregulam a favor da vida e cujos
processos e sistemas se unem de forma a manter em fluxo constante a dinâmica
terrestre e os seres que dela fazem parte.
Se pudéssemos ver a Terra de fora, do espaço, ficaríamos maravilhados com
suas belezas e dinâmicas naturais, movimentações e vidas diversas que convivem e
coexistem em um único lugar, uma grande comunidade, conhecida como
comunidade terrestre. Ao vê-la de fora, como fizeram, por exemplo, os astronautas
68

, perceberíamos o quão grande é sua presença e importância na crosta terrestre, e

nos entenderíamos como os grandes responsáveis por manter viva esta entidade
chamada Terra.

Com o contraste entre aquele cintilante enfeite de árvore de Natal azul e
branco e o céu negro, aquele infinito, seu tamanho e significado
realmente são transmitidos. É tão pequena e frágil, uma pequena
mancha tão preciosa no universo, que você pode cobri-la com o polegar.
Você entende que tudo que significa alguma coisa para você – toda
história e arte e morte e nascimento e amor, alegria e lágrimas, tudo isso
está naquele pequeno ponto azul e branco, lá fora, que você pode cobrir
com seu polegar. E, daquela perspectiva, você compreende que mudou,
que existe algo novo, que a relação não é mais o que era. (LINDFIELD,
1992:6)

Neste contexto de evolução do planeta, foi por intermédio de bifurcações e
ramificações que a vida começou a se manifestar, há quinhentos milhões de anos,
em uma variedade de espécies de plantas, animais e microrganismos e ao longo de
suas evoluções fez surgir, há dezessete milhões de anos, os primeiros
predecessores do homem 69. Desta forma, formou-se e desenvolveu-se na Terra a

67

Teoria denominada Hipótese Gaia, foi proposta pela primeira vez por James Lovelock e Lynn Margulis na
década de 70.
68 Lindfield (1992) transcreve para o leitor a fala de um astronauta ao voltar de sua viagem pela órbita terrestre,
exemplificando como a percepção da Terra muda quando vista de fora pelo homem.
69 Dado obtido no livro “Terra Pátria” de Edgar Morin & Anna Brigitte Kern de 2003.
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“árvore da vida

70

”, que assim como uma árvore, é cheia de cachos, ramos,

perfumes, cores e tamanhos, as raízes se entrelaçam, se juntam e afastam, ou seja,
“a árvore da vida é ao mesmo tempo esfera da vida” (MORIN & KERN, 2003: 53),
que se produz e constitui-se em biosfera terrestre.
Dentro da perspectiva de evolução e transformação contínuas, surgiram, no
planeta Terra, há mais ou menos duzentos mil anos71, os primeiros homo sapiens,
ou, homens sábios, donos de uma história recente perante a grandiosidade da
história terrestre, porém, com um impacto de dimensões gigantescas sobre os
recursos e ambientes que a Terra lhes proporcionou. E, entre trinta a quarenta mil
anos atrás, surgiu, simultaneamente em vários lugares, o homo sapiens sapiens,
que possuía um cérebro mais avantajado, um rosto mais fino, dentes alinhados e
uma grande performance linguística. Foram estes primeiros ‘homens’, como seres
vivos autônomos e autopoiéticos 72, que deram início às primeiras formas de relação
e organização humanas com o meio e entre seus semelhantes.
A primeira delas foi a domesticação do fogo, que pode ser vista como o
primeiro passo da formação da cultura, já que ao domesticar o fogo, o homem levouo para dentro de suas casas, utilizando-o na preparação de alimentos, como
aquecimento nos dias frios e, sobretudo, para contar suas histórias, contos e
aventuras ao redor das chamas, permitindo ao grupo manter suas tradições
oralmente (BRUNET, 2001).
Por meio da revolução agrícola, por exemplo, iniciou-se a domesticação de
plantas e animais, resultando na criação de vilas e cidades, que garantiam a
subsistência material necessária ao bem estar dos indivíduos. Esta revolução serviu
também como ruptura de todo um processo de conexão e relação do homem com o
espaço até então exercido nos tempos primordiais. A agricultura permitiu que nos
multiplicássemos enquanto população, ao mesmo tempo em que nos aprisionava a
um determinado lugar. Para Wilson (2008), a invenção da agricultura e das aldeias
alimentou-se da fartura da Natureza, uma vez que incentivou a falsa premissa de
que ao selecionar uma pequena quantidade de plantas e animais para domesticar, o
homem seria capaz de sustentar sua expansão como espécie.

70 Primeiramente idealizada por Charles Darwin.
71 Dado que varia de 200 a 400 mil anos, dependendo do autor pesquisado.
72 Uma organização estabelecida por uma rede contínua de interações, onde o sistema autopoiético se levanta
por seus próprios cordões, criando barreiras que determinam o que entra ou não no seu sistema (MATURANA E
VARELA, 2001).
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A partir do momento que as populações cresciam, aumentava também o
excedente de produção, permitindo ao homem expandir cada vez mais suas
comunidades para lugares cada vez mais afastados de seus ambientes naturais,
formando sociedades, vilas e pequenos clãs, cujas dinâmicas de organização
começavam a se estabelecer em torno da produção e troca de mercadorias. A
relação homem/natureza a partir deste momento se transformou e o que, antes, se
baseava em cooperação e descoberta contínua do meio, consolidou-se em valor de
troca, ou seja, a Natureza solidificou-se como mercadoria, um bem a ser trocado,
vendido, explorado e possuído pelo homem.
A recuperação da natureza e sua preservação só serão realmente efetivadas
quando houver solidariedade entre todas as espécies da Terra, e para que isso
aconteça, é importante que existam comunicação e diálogo, com os quais, nós seres
humanos, nos libertemos de preconceitos, certezas e convicções (CARVALHO,
2009).
Apesar da visibilidade de injustiças, intolerâncias e ódios, o caráter da
revolta permanece homeopático e bem-comportado demais. A solidariedade
de que falo aqui, diz respeito à nossa responsabilidade eticopolítica diante
da violência mimética do capitalismo liberal global e do caráter abjeto de
seus efeitos sobre milhões de pessoas a quem subjuga, sem distinção de
latitude ou longitude, norte ou sul. O que devemos buscar é um
universalismo político capaz de “dialogizar”, entrelaçar igualdade e
liberdade, ética e política, ódio e afeto, contingência e necessidade
(CARVALHO, 2009: 108).

Em algum momento da história, quando não nos vimos mais dependente da
Terra, mas capaz de transformá-la, explorá-la e dominar seus recursos, perdemos
nosso rumo, colocando-nos em uma posição distanciada do meio, desconectandonos não só dos processos naturais, mas de nossos próprios processos internos
como ser vivo, como espécie de funções tanto biológicas quanto sociais, políticas,
culturais, como racionais e/ou emocionais.
Não nos percebemos parte integrada à

vida e à comunidade terrestre,

entendendo-se aqui comunidade terrestre como o ambiente onde as relações de
solidariedade e trocas constantes se estabelecem, há participação equitativa de
todos envolvidos e as dinâmicas de organização se constituem interconectadas e
complexas.
Por ser um organismo vivo, a Terra é capaz de estabelecer a ordem e se
auto-organizar, sendo assim, quando em crise ou passando por momentos de caos
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e destruição, é provável que tente encontrar formas de voltar ao estado de bemestar e organização iniciais. Ora, ao optarmos por deixar de cuidar de Gaia, ela
cuidará de si mesma, mesmo que para isso tenha que levar a civilização humana e
as demais espécies viventes no planeta à extinção.

