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RESUMO

Entendendo a Educação Ambiental, numa relação holística e autopoiética, que se baseia na propriedade de
que cada pessoa encontra identidade, significado e propósito de vida, através de conexões com a comunidade
e com o mundo natural, o presente trabalho resulta de uma vivência realizada, em parceria com um grupo
que se dispôs a construir junto, novas possibilidades de ser e fazer. Os parceiros dessa experiência são
residentes de comunidades socialmente vulneráveis, localizadas na Península Itapagipana, Salvador-Ba. A
proposta pedagógica constituiu-se em uma Comunidade de Aprendizagem que buscou todo o tempo fomentar
um movimento, no sentido de pertencimento, local e universal, com vivências interpessoais, valorização dos
espaços e de todas as formas de vida, por meio de uma relação simbiótica entre o eu, o outro e o meio
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Autopoiese e Vida.

1. INTRODUÇÃO

Raiz Sustententável, essa simbologia foi à inspiração norteadora desta proposta de viver Educação Ambiental.
Sem inventarmos a pólvora, apenas intercambiando saberes e fazeres percebidos nos caminhos que
percorremos.

Ressignificamos o conceito mais simples do termo raiz, órgão das plantas que tem como principais funções,
servir para a fixação ao solo e catalisar nutrientes importantes para a manutenção da vida das mesmas.

E, nessa perspectiva autopoiética, o projeto se destinou, ou melhor, se destina, pois ele permanece vivo e em
constante movimento, a estimular a interação dos educandos consigo mesmos, com sua comunidade, com o
meio ambiente e com todas as formas de vida, por meio das trocas de saberes, numa aprendizagem
significativa de concepções, conhecimentos, valores e atitudes, para o fomento de construções de novas
visões de ser, onde as relações estabelecidas entre as diversas, ou infinitas partes, de um todo universal,
podem ser observadas e valorizadas.

Parafraseando Gadotti (2000) em sua Pedagogia da Terra, estamos num tempo de reencontros e descobertas
e talvez, a mais importante delas seja a de que começamos uma nova jornada de relação com a Terra como
planeta, como casa... “oikos”, “ser vivo e em evolução”. Ele não fala de um lugar distante, algo externo ao
nosso olhar, “mas, todo o planeta, unido por uma enorme diversidade cultural e biológica. Temos consciência
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de que nosso destino é comum e que depende de nossa própria escolha” (GADOTI, 2000, p.20). E conforme
JACOBI apud SANTOS (2003, p.431) ratifica:

A Educação Ambiental deve ser vista como um processo de permanente
aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento, e forma
cidadãos com consciência local e planetária.

(...) O principal eixo de atuação da Educação Ambiental deve buscar
acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença
através de formas democráticas de atuação baseadas em práticas
interativas e dialógicas.

Seguindo a filosofia holística, onde o todo não é o todo sem as partes e as partes não são nada fora do todo,
e fundamentados também no olhar de Reigota (1998), quando defende que a prática educativa deve
prevalecer como um ato político voltado para a transformação social, relacionando o humano, a natureza e o
universo, tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua
degradação é aquele considerado como o “racional” da história, a atenção das atividades se deram voltadas
para o aprendizado experimental, apontando para propostas pedagógicas centradas na conscientização,
mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação, na
significância de que isso se coloca nos relacionamentos e nos valores humanos arrodeados do sentir e
conhecer para fazer.

Percebemos que os problemas sociais, tanto no nível ambiental e econômico, atingem todas as formas de
vida com tal proporção que representam um verdadeiro desafio à sobrevivência da humanidade. Como bem
diz Boff (1999) temos que reconstruir a casa humana comum, a Terra, para que nelas todos possam caber
como pátria/mátria comum da humanidade.

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento econômico, conhecida como
Rio-92 ou ECO-92, num encontro que reuniu mais de cem chefes de Estado que buscavam meios de conciliar
o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra, foi reconhecido
e recentemente, mais uma vez ratificado pela Rio + 20, a Cúpula da Terra que aconteceu no ano de 2012, o
papel central da educação para a construção de um mundo socialmente justo e equilibrado, o que requer
responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário.

As propostas administrativas e pedagógicas carecem trabalhar as questões ambientais no seu sentido amplo,
contextualizando o sujeito em todo o processo, centrando as ações no desenvolvimento de competências,
capacidade de avaliação, participação e sensibilização, objetivando que o individuo conscientize-se, e, por
acreditar que é necessário, modifique seu próprio comportamento.

A ação desenvolvida foi fundamentada, acreditando na possibilidade de autofazimento e na transformação da
realidade, a qual nós mesmos produzimos, permanecemos alimentando, cientes da importância de uma
Educação Ambiental que seja emancipatória e formadora de uma sociedade aprendente, com valores éticos e
políticos voltados para a sustentabilidade socioambiental, ou seja, o exercício da cidadania (Gonzalez, 2006).

Essa vivência aconteceu numa comunidade chamada Ribeira, com um grupo formado por pessoas de faixa
etária entre 08 (oito) e 65 (sessenta e cinco) anos, mas poderia e pode acontecer em qualquer lugar, com
atores de qualquer idade, classe social, formação, religião... A única prerrogativa é o desejo de inspirar a
reverência intrínseca pela vida e pela paixão de Ser.

2. Material e métodos

O enfoque desde o início desta vivência foi de caráter fenomenológico, onde as inquietações, os significados e
as relações dos parceiros-aprendentes inseridos no contexto espacial e temporal, em questão, orientaram as
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sensações e ações.

Segundo Merleau-Ponty (1971): “[...] essa metodologia descreve significados das experiências de vida sobre
uma determinada concepção ou fenômeno, explorando a estrutura da consciência humana”. (COUSIN, 2004),
afirma que as relações entre o eu, o outro e o mundo é vital para possibilitar a construção do conhecimento.
Nesse viés, fizemos uso de ferramentas oriundas também da etnometodologia, buscando a reflexividade para
analisar as questões ambientais, por meio da ressignificação de valores, do interacionismo simbólico, da
compreensão e da expressão dessa compreensão, demonstrada na indicialidade das mudanças de atitudes,
pretendendo à participação permanente e, principalmente consciente, para a construção de uma sociedade
mais responsável, solidária e planetária, inclusive de nós, idealizadores dessa experienciação.

Acreditando, que a Educação Ambiental, assim como toda forma de ser e viver, se inicia no preparo da
semente e nesse cuidado com o eu interno, princípio da filosofia holística, é que se fez necessário um olhar
atento para, o fortalecimento da autoestima, dos parceiros envolvidos.

Afinal, é perverso demais esperar do outro o que ainda não temos condições de oferecer nem mesmo a nós e
em nós. Como cuidar do meio, se o ambiente interno encontra-se em erosão afetiva?
Como desejar a sustentabilidade socioambiental, se a preservação do autorrespeito, desmoronou numa
dessas enchentes egóicas e fascistas?
Nesse burburinho de inquietações, diante das necessidades e problemas, que cada vez mais se agigantam, no
ambiente de vida, que fazemos parte, e sabedores de que o trabalho carecia/carece ser bem mais profundo,
onde o preparo precisava/precisa, antes de qualquer coisa, respeitar o tempo e o espaço de cada ser
envolvido.

Escolhemos como fertilizantes desse processo, que antes de tudo é autopoiético, a gnose fenomenológica, na
perspectiva de que aquilo que se mostra, que aparece a nós, aparece primeiramente pelos sentidos, logo, o
inicio foi na busca de despertar a capacidade reflexiva, para que todos pudéssemos pensar na relação que
estabelecemos uns com os outros, no mundo e com o mundo. E o primeiro passa dado, foi o do
re-conhecimento de si, da própria história, para a valorização territorial e identitária.

As perguntas norteadoras inspiradas nos eixos descritos abaixo foram: Quem sou eu?
O que quero pra mim?
O que tenho feito por mim?
Que vida eu alimento?
Em que tipo de sociedade eu quero viver?
O que eu preciso fazer para construí-la?

Dentro deste escopo de questionamentos, enfocamos alguns eixos temático como: Planejamento, Linguagem,
Emoções, Sentimentos (Amor), Ética, Ciência e Educação. Por se tratar do ser humano, altamente complexo e
de diferentes realidades, o projeto fez uso de um conjunto de métodos inspirados principalmente no “pensar
antes” e principalmente no “pensar coletivo”, que nada mais é do que uma metodologia em que o
aprendizado acontece por meio da prática de planejamento, relacionando à aquisição de informações, análise
de conhecimentos e propostas de soluções, onde o sujeito é convidado a pensar de maneira analítica e
intuitiva, estimulando todo o tempo a criatividade dos participantes e transformando-os em protagonistas de
suas histórias.

Para tanto, desenvolvemos atividade como: Pesquisa-ação etnográfica – Minha memória, minha história -
re-contando a história da minha comunidade; Levantamento dos espaços culturais e acesso a novas
possibilidades metabiológicas (Exposições: Panáfrica e A Arte do Cuidar); Passeios culturais e literários;
Oficinas e seminários em Educação ambiental e, por último, as Vivências de intervenção ambiental.

Dentro desse roteiro, foi apresentada a proposta de ressignificação de conceitos, onde os parceiros
descreveram como os termos “ecológicos” chegavam a cada um deles, para então terem acesso a definições
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de outros pensadores. A partir daí, eles foram convidados a fazer as correlações significativas para suas
realidades e interesses.

Baseado nessa concepção, os pilares referenciais da Educação Ambiental nessa ação foram compreendidos e
considerados nos aspectos da:

• Educação sobre o meio ambiente: trata-se da aquisição de conhecimentos e habilidades relativos à
interação com o ambiente, que está baseada na abordagem de fatos, conteúdos e conceitos sobre o tema,
onde a compreensão do meio ambiente se torna o objeto de aprendizado;

• Educação no meio ambiente: uma estratégia pedagógica onde se procura aprender através do contato com
a natureza ou com o contexto biofísico e sociocultural do entorno do ambiente escolar e/ou comunidade. O
meio ambiente provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de aprendizado;

• Educação para o meio ambiente: processo através do qual se busca o engajamento ativo do educando que
aprende a resolver e prevenir os problemas socioambientais. O meio ambiente se torna uma meta do
aprendizado.

• Educação a partir do meio ambiente: Atividades que consideram os saberes tradicionais e culturais
originários, as interdependências das sociedades humanas, da economia e sistemas naturais; a
simultaneidade dos impactos nos âmbitos local e global; uma revisão de valores, da ética, atitudes e
responsabilidades individuais e coletivas; a participação e a cooperação; o pensamento altruísta que
considera a diversidade dos seres vivos, os territórios com sua capacidade de suporte, e os princípios da
conservação/preservação.

Principais temas abordados:

Ecocidadão - incentivo aos parceiros a desenvolverem uma relação harmoniosa com o meio ambiente e com
todas as pessoas, respeitando as diferenças, além da construção participativa de ferramentas para a
sustentabilidade ambiental urbana e posturas políticas de responsabilidade social, visando sempre o
bem-estar coletivo.

“Segundo Loureiro (2002), ao refletir sobre uma Educação Ambiental que seja transformadora, as
metodologias participativas são as mais propícias ao fazer educativo ambiental.” Para ele, participar significa
um processo de interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e do destino coletivo.
O autor complementa dizendo também que participar é promover a cidadania, o que é considerado nesta
vivência, uma estratégia fundamental para a sustentabilidade, que se configura como dimensão pedagógica
essencial no espaço de aprendizagem de qualquer proposta de Educação Ambiental.

Resíduos Sólidos- a proposta objetivou estimular os parceiros, a participarem efetivamente, dos Programas
Ambientais da Prefeitura Municipal, dispondo o lixo no local e horário correto. Contemplando a necessidade de
criar mecanismos de incentivo à coleta seletiva, encorajando a participação efetiva dos moradores do bairro
na separação do lixo orgânico e do lixo reciclável.

Conservação da Água- sensibilização sobre a utilização racional da água, por meio do estímulo à economia e
diminuição das ligações irregulares, garantindo o acesso a todos os moradores. Eles tiveram acesso a
informações sobre ações integradas com outros temas fundamentais, para a recuperação ambiental dos
córregos, praias, melhorando a qualidade da água e protegendo a natureza local.

Áreas Verdes e Arborização - foi proposta a criação de alternativas para a carência de áreas verdes e
arborização viária, mediante a definição de espécies nativas, plantios programados e monitoramento do
desenvolvimento dos exemplares junto aos atores locais, construção de hortas e canteiros coletivos,
conservação dos espaços sociais/públicos..entre outros.

Mobilidade Urbana / Educação do Trânsito- estimulou-se a utilização do transporte coletivo, da carona
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solidária e da bicicleta enquanto forma sustentável de transporte, por não emitir poluentes, promover
benefícios para a saúde do condutor e economia financeira.

3. Resultados e discussão

Os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa fundamentaram-se na perspectiva social do conhecimento
e na realidade dos parceiros, trazendo à tona um ambiente de diálogo de saberes, histórias, culturas e
tradições por meio da análise dos sentidos contidos nas práticas discursivas.

A vivência desencadeou a reflexão sobre as questões ambientais e do próprio agir, enquanto produto da
interação histórica e social, na medida em que os atores se percebem como elementos constituintes desse
processo, e reconhecem sua importância na sociedade ao confrontar seus saberes científicos e populares,
transformando-se e sentindo-se diferentes, a ponto de ressignificarem suas atitudes, concepções, valores e a
própria comunidade, que deixou de ser um lugar comum para constituir-se um espaço de territorialidade,
tornando-se parte do seu mundo subjetivo-cognitivo-prático.

Nossa experienciação foi complementada com uma atividade prática, intitulada pelos envolvidos, como 1ª
Mobilização Ambiental em Itapagipe. Nessa ação realizamos coleta de resíduos e sensibilização dos banhistas
e comerciantes da praia da Ribeira, numa faixa de cerca de 2Km, que vai do Largo da Madragoa à Penha,
onde os educandos munidos de luvas e sacos de linha recolheram de forma seletiva os detritos encontrados, e
disponibilizaram aos transeuntes, sacolas, para que estes também contribuíssem com a limpeza e
manutenção do local.

Nessa pequena extensão foram coletados, em menos de 4 horas, cerca de 120 (cento e vinte) quilos de lixo,
separados por composição, entre eles: madeira, papel, alumínio e não-reciclaveis, o que causou nos
participantes, grande indignação e fomentou ainda mais a percepção de urgência de mudanças de atitudes.

As utilidades percebidas principalmente pelos olhares dos parceiros participantes foram:

- Sensibilização para a importância da sustentabilidade e responsabilidade ambiental;

- Estímulo de ações que promovam o desenvolvimento interpessoal e fortaleçam a autoestima/ inclusão;

- Fomento do espírito empreendedor social como busca de cooperação para o bem comum;

- Melhora da qualidade de vida;

- Transdisciplinaridade pedagógica;

- Educação para a cidadania / participação cidadã;

De certa maneira, ficou evidente que a vivência foi uma importante experiência de aprendizagem para todos,
educandos e educadores, principalmente por abordar temas ambientais locais, dialogando teoria e prática,
possibilitando um espaço de discussão sobre a complexidade social em que se encontra a Península
Itapagipana e regiões circunvizinhas.

4. Considerações finais

Vivemos em uma sociedade em crise, onde o ambiente natural está numa cadência de desequilíbrio intenso, e
como considera Weil (1999), “o todo e cada uma de suas sinergias estão estreitamente ligados em interações
constantes e paradoxais”, o social e o emocional seguem no mesmo compasso. É cada vez mais gritante a
forma estranha como temos construído e alimentado às relações. Sentimos, observamos, percebemos, mas
permanecemos nessa inter-relação desequilibrada e infértil. Gaia, a mãe Terra, grande mantenedora de nossa
própria existência, encontra-se perigosamente ferida e ameaçada por nossas ações egoístas e irresponsáveis.

Para construirmos uma nova sociedade, com diferentes posturas de ser e viver, se faz necessário pensar em
uma nova educação. Que tipo de educação poderá fazer eco às angústias e às esperanças do humano deste
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final de século?

Para Ron Miller, na visão holística, os fenômenos jamais podem ser entendidos isoladamente. A educação com
toda a sua complexidade de saberes e fazeres proporciona momentos valiosos de compartilhamento de
diferentes percepções da realidade, sendo o produto dessa dimensão educativa, de fundamental importância
para a construção de sujeitos conscientes sobre suas responsabilidades, enquanto cidadãos, colocando em
prática um “plano de ação” coletivo.

Em conjunto, essa experienciação pensada, sentida e construída de forma altamente participativa, com todos
os atores envolvidos, sustentou nossa crença de que é possível fazer e principalmente, ser diferente. E esse
foi apenas o pontapé-coletivo inicial. O trabalho permanece em movimento, em processo inacabado de
constante fazimento. Conclui-se, portanto, a importância da construção de laços de solidariedade e
compromisso com a coletividade, pela preservação das mais variadas formas de vida.
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