
 

1 

 

 

 

 

 

AMAZÔNIA ENTRE LIRISMO E LÁGRIMAS: APROXIMAÇÕES ENTRE 

A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Maria Fernanda Zanatta  Zupelarii 

 
Eixo Temático 9: Arte, educação e contemporaneidade. 

 
RESUMO 
 Ao tomar a educação como fenômeno complexo que pretende humanizar o indivíduo, o 
intuito desta reflexão de experiência é relacionar a importância da arte e da educação 
ambiental na formação integral e complexa do ser, a partir da montagem cênica corporal 
Amazônia: entre lirismo e lágrimas, criação do grupo de dança, e projeto de extensão da 
UNESP/ Rio Claro, Cia Éxciton, no ano de 2006. Analisar-se-á se existem vínculos, e quais 
são eles, entre a educação estética e a educação ambiental, através da abordagem qualitativa e 
uso entrevista estruturada, análise dos documentos e dos movimentos em vídeo, e, aferir a 
contribuição da dimensão valorativa da educação estética para a 
sensibilização/conscientização ambiental dos integrantes do grupo envolvido, após seis anos 
do processo artístico ter sido finalizado.  
 
Palavras - chave: Educação ambiental; Educação estética; Dança. 

 

ABSTRACT   

Taking education as a complex phenomenon that aims to humanize the individual, the 
objective of this experience reflection is to link the importance of art and environmental 
education in the integral and complexity formation of the being, from the body scenic 
installation Amazon: between lyricism and tears, a creation of the dance group Cia Éxciton, 
and extension project of UNESP / Rio Claro, in 2006. It will examine if there are links and 
what they are, between aesthetic education and environmental education, through the 
qualitative approach and use of structured interviews, document and motion video analysis, 
and assess the contribution of the evaluative dimension of aesthetic education for 
environmental awareness in the members of the group, after six years of the artistic process 
has been finalized. 
Key - words: Environmental education, aesthetic education; Dance. 
 

DA NECESSIDADE DA ARTE PARA  A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Parte-se do princípio que é a educação o processo humanizador, cujos objetivos vão 
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além do simples transmitir conhecimentos, envolve a complexidade da formação integral do 

sujeito. Apesar de que atualmente, as políticas pedagógicas para o contexto escolar podem ser 

consideradas mais amplas, como os temas transversais dos PCNs – Parâmetros Curriculares 

Nacionais, divulgados pelo MEC – Ministério da Educação, ainda predomina a fragmentação 

do conhecimento em disciplinas escolares. Herança do paradigma da Modernidade. 

 A escola fundamenta-se na fragmentação do conhecimento, na formação hegemônica 

de valores e referenciais estéticos, e atua sobre a educação na contemporaneidade em 

conjunto, e nem sempre em concordância, com os meios de comunicação que produzem o 

consumo em massa de valores, atitudes, sentimentos, enfim, propostas de vida engessadas por 

um quadro referencial de arte pobre e interessada na manutenção do capitalismo.   

Ao compreender o objetivo da educação como “tornar-se humano” Grun (1996) 

aponta para a necessidade de retomar a condição humana da totalidade, cujo potencial ético 

está na relação do homem com o outro, e com a natureza, de forma respeitosa e de mútua 

colaboração. O processo educativo que visa ao despertar da ética no sujeito, ao passo de 

torna-lo autônomo, capazes de  sensibilidade e  de julgamento de valores. Para tanto a 

dimensão valorativa do homem, a estética, têm papel fundamental, pois pode despertar a ética 

no sujeito, ao passo que pode torna-lo mais sensível, consciente e crítico da sociedade da qual 

faz parte. 

Educar pressupõe trabalhar com as sensibilidades, afetividades, 
capacidades imagéticas e criadoras, e ao fazê-lo, despertar para a 
verdadeira essência ética do ser humano. De encontro com essas 
necessidades a educação estética, hoje tão minimizada na educação 
formal, é mais que um instrumento, uma urgência para o processo 
educativo. (MARIN, 2006, p.278)  
 

Repensar a ética passou a ser uma necessidade para a reprodução da vida, pois a 

sociedade depara-se com o aprofundamento da crise de sua civilização ocidental moderna. 

Crise que se dá nos moldes relacionais de exploração entre sociedade e natureza, e por 

consequência, na sociedade. Com a sua forma de atuar no mundo, intervir no meio natural, 

modificá-lo, até o momento em que o homem não se reconhece como natureza, que não 

percebe a sua interdependência com o meio natural. Ao passo que o cotidiano das sociedades 

modernas desnaturalizou-se a partir do uso extremado das técnicas, da dependência do tempo 

da produção, e como conseqüência do embrutecimento do corpo.  

A crise socioambiental é, portanto, uma das facetas desta grande crise da civilização 

(LEFF,2002), ou seja não é uma crise recente. No entanto, sua importância tem sido 

engrandecida pela dúvida gerada da reprodução da vida humana no planeta, diante da 
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escassez de recursos, do consumo exacerbado, dos problemas ambientais que desregulam os 

ciclos naturais e alteram, historicamente, as condições de sobrevivência do homem. Isto é, no 

momento em que a sociedade enxerga na natureza um objeto de análise e de posse, com as 

balizas do antropocentrismo, o homem desnaturaliza-se, e desvaloriza, cada vez mais, a esfera 

corporal (em comparação com a esfera do espírito e da razão). 

 A base do dualismo (homem-meio natural/ razão – emoção/ espírito - corpo) encontra-

se nos fundamentos filosóficos da Modernidade, cujos aportes estão no humanismo e na 

supremacia da razão.  

Neste sentido, a educação estética aliada ao trabalho corporal apresenta uma dimensão 

humana significante para a práxis da educação, que se propõe crítica.  

A arte na educação ambiental justifica-se pela valorização dos aspectos afetivos, 

constituinte do homem, durante o processo educativo, e da complexidade e diversificação das 

formas de compreender a realidade, e de expressar-se a partir dela. Amplia a extensão do 

sujeito na expressividade, na potência do ser. 

Assim, as atividades artísticas, tanto para o artista, quanto para o espectador, 

desempenham função formativa no desenvolvimento da pessoa, considerando que a 

sensibilidade artística e o desenvolvimento cognitivo evoluem mutuamente, e completam-se, 

pois trabalham percepções e necessidades diferentes daquelas à que os homens estão 

submetidos no seu cotidiano. O despertar da sensibilidade acresce à forma racional do sujeito 

sentimentos e valores que poderão transformar a interpretação que o homem dá a natureza, e a 

sua relação para com ela.  

Logo, a supressão da dicotomia homem-natureza pode ser alcançada gradativamente 

na retomada do reconhecimento do homem como ser natural. Em consonância com Mearleau- 

Ponty  (citado por MARIN, 2009, p. 51): “ Um dos méritos da arte é fazer-nos redescobrir 

esse mundo em que vivemos, mas que somos sempre tentados a esquecer”. 

(...) A arte nos sensibiliza para o nosso corpo e para as possibilidades que ele tem. 

Entregar-se para ela é oportunizar-se vivenciar sensações, sentimentos, movimentos, idéias, 

prazeres que talvez não vivenciássemos se não houvesse tal envolvimento. (...) (Denise Rosa, 

em entrevista a autora, 2011). 

 

APROXIMAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A estética é um ramo da filosofia que debruça seus esforços para conhecer o belo e o 

sentir que é despertado nos homens por obras de arte, ou por qualquer outro objeto, mesmo 
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que uma paisagem natural. Logo, a apreciação estética pode ser realizada quando alguém 

admira a natureza, ou uma paisagem natural, ou ainda quando experiencia uma obra de arte, 

sendo ela material (artes plásticas) ou ainda em movimentos (artes corporais). 

Se a educação ambiental crítica pretende uma nova relação entre sociedade e natureza, 

superando a relação de exploração, entre sujeito – objeto, respectivamente, entende-se que tal 

mudança perpassa a transformação de valores antropocêntricos, elitistas, consumistas.  

Entende-se que o processo de percepção da realidade vivida acontece a partir da 

relação entre o corpo e o mundo vivido. Ao partir das explicações que Andreia Marin (2009) 

faz da relação entre a obra fenomenológica de Merleau- Ponty e a educação ambiental no 

texto A percepção no logos do ambiente pode-se afirmar que a percepção do real pelo sujeito 

na experiência estética depende de três fatores: O sujeito precisa estar corporalmente presente 

para captar o mundo vivido a partir de seus sentimentos; o sujeito precisa estar sensibilizado 

para os acontecimentos; e ainda entender o passado como condição do presente. 

Nesta lógica, a percepção, para a sensibilização e tomada de consciência do homem, 

pressupõe o sujeito que se relaciona com seu meio a partir da materialidade de seu corpo 

(mente E corpo, e não mente separada do corpo, como queriam os teóricos da Modernidade, 

aliados a filosofia positivista clássica). O corpo é a experiência do mundo, no mundo, não é a 

possibilidade de dele estar, pois, a partir da Fenomenologia, o sentir-se, o viver, o relacionar, 

supõe o homem total. A educação estética (neste caso, mais forte ainda no caso das artes 

corporais) para não tornar-se alienada necessita da experiência real, total, ativa do homem, 

para que sua compreensão do real seja ampliada a fim de atingir dimensões somadas á 

cognitiva, como a afetiva e sensível. Assim como, para a educação ambiental, a valorização 

do corpo, e ainda, a revisão da visão dualista moderna é imprescindível para construir uma 

nova relação, mais justa e menos dominadora, da sociedade para com a natureza. 

 Ainda que algumas sociedades humanas orientais, já há séculos, não façam tal 

distinção (corpo – mente), e possuam maior ligação com a natureza, atuando de forma menos 

predatória, como é o caso dos iogues, vasta porcentagem da população atual ocidental, ainda 

permanece estagnada perante os elos das duplas antagônicas modernas. 

Aproximações também encontramos entre a educação estética e a educação ambiental, 

no sentido do que a beleza, que apreciamos, a sociedade acostumou-se a confinar em espaços 

reservados, contra a dureza estética e artificialização do espaço. A beleza fica confinada em 

museus, ou parques e preservação ambiental unidades de conservação, ou ainda jardins 

públicos. (PORCHER, 1982).  

Um artista politicamente interessante para contribuir com a discussão é o artista 
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plástico Franz Krajcberg, que afirma ser a arte sua expressão de revolta contra a crueldade do 

homem para a natureza, utilizando-se de esculturas de troncos queimados, de lixo, do que 

quer que mostre a depreciação da natureza e a crueldade do homem ao fazê-lo. “Diante da 

fotografia ou de outras manifestações de arte quando vejo as pessoas dando risadas e alegres 

diante das manifestações, isso para mim é vazio.” (SOKOLOVSKY, 2001, p.89). A arte, 

assim como na educação, tem o papel de humanizar o sujeito, mas é necessário ainda, em 

tempos de cultura de massa, humanizar a arte, como Krajcberg a define. 

 
Desse encontro de seus planos essenciais, evidencia-se o entendimen-
to de que propostas de educação ambiental pela arte são plenamente 
justificáveis. Elas se baseiam na possibilidade de experimentar, na 
manifestação artística, os vários momentos e as formas com que o ser 
humano simboliza a natureza e sua relação com ela. Mais ainda, na 
possibilidade de deixar que a experiência estética aprendida na dimen-
são da arte exercite o ser humano a libertar suas dimensões não racio-
nais e sua essência ética na percepção da natureza. (MARIN, 2006, 
p.288) 

 

CIA EXCITON: UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA 

ARTE CORPORAL. 

 O grupo de dança analisado é a Cia Éxciton, um projeto de extensão institucionalizado 

da UNESP, associado ao Departamento de Educação Física, criado em 1984. Um de seus 

principais objetivos é uma montagem cênica corporal anual, na qual todos os integrantes 

(alunos e alunas de diversos cursos de graduação do campus de Rio Claro da UNESP – 

Universidade Estadual Paulista) participam de todas as etapas da montagem, incluindo a 

pesquisa bibliográfica e corporal sobre o tema, a atuação, e a auto-direção. Dessa forma, 

justifica-se o porquê dos integrantes consideram-se bailarinos-pesquisadores. 

 Participei ativamente do projeto durante os cinco anos que fiz graduação em Geografia 

nesta Instituição de ensino, e experienciei mudanças quanto à sensibilidade dos participantes 

do projeto, e de espectadores, em relação ao corpo, à sociedade, à natureza que a dança pôde 

proporcionar. Sendo assim, a escolha pela peça Amazônia: entre lirismo e lágrimas, de 

criação coletiva do grupo de 2006, deu-se pelo teor fortemente ambiental que provocou 

reflexões profundas sobre o tema nos participantes em geral e público. Para além do motivo 

principal já declarado, o interesse neste trabalho, em específico, está na mudança de 

comportamentos e valores ambientais e de justiça social dos participantes do projeto, que a 

partir desta montagem, passou a preocupar-se em inserir nos temas pesquisados, nos anos 
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seguintes, temáticas problematizadoras, as quais almejavam provocar reflexões no público, e 

contribuir assim com a Educação Ambiental, e ainda, com a formação do cidadão crítico. 

Neste sentido, a escolha dos temas trabalhados nos anos seguintes foram: a desmistificação do 

amor e o trabalho com preconceitos em relações amorosas, na peça Encontro ás Cegas, de 

2007; a malandragem, a prostituição, e um ponto de vista da história do Brasil, com a releitura 

de Ópera do malandro, peça original de Chico Buarque e Paulo Pontes, em 2008; 

desigualdade social na formação territorial do Brasil, urbanização e favelização, tratado em 

Desterrados, em 2009. São estas as peças que colaborei com a montagem, logo, nas quais 

estive presente em sua fase de pesquisa, montagem, e apresentações. 

 A etapa da pesquisa é o início da montagem da peça, quando os integrantes procuram 

conhecer o tema, no caso da montagem aqui analisada, a Amazônia. A pesquisa se deu a partir, 

em um primeiro momento, de noções que os integrantes do grupo tinham sobre a floresta. 

Muitos se lembraram de lendas que contam as narrativas dos povos da floresta, dos animais e 

plantas, mitos de origem, e etc. Alguns bailarinos – pesquisadores responsabilizaram-se para 

pesquisar movimentos representativos do corpo dos povos da floresta em vídeos exibidos pela  

a Professora Dra. Cátia M. Volp, quem criou o projeto e foi responsável pelo seu crescimento 

desde 1994 até 2009, deixando um vasto legado de cuidado e respeito á dança e ao meio 

ambiente .Das lendas foram selecionadas as mais representativas: Amazonas guerreiras (mito 

de origem); boto (moças que engravidavam fora do casamento); tamba - tajá (amor além da 

vida); cobra-grande(força da natureza); guaraná (criança); vitória-régia (representa a flora 

local).Esta etapa refere-se ao lirismo do título da montagem. 

 Já outros integrantes do grupo focaram a atenção em questões sociais com o intuito de 

problematizar a realidade da ocupação e exploração do território amazônico brasileiro. Nesta 

etapa, os pontos levantados para pesquisa foram: a questão da água; duelo de bois (Festa do 

Bumba-meu-boi, cujo simbolismo na montagem é a luta por interesses diferentes, e 

antagônicos, entre os donos dos meios de produção (fazendeiros) e os povos explorados da 

floresta); a aculturação dos povos indígenas; o desmatamento; a grilagem de terras; e a luta 

dos movimentos sociais. Esta pesquisa analisou notícias de jornais sobre as temáticas e a 

estrutura corporal de personagens do cotidiano através de fotografias e observações de vídeos, 

como os já famosos da mineração no município de Serra Pelada, por exemplo. Á esta etapa da 

montagem correspondem às lágrimas do título. 

 A trilha musical foi bastante variada, mas a intenção coletiva do grupo foi iniciar a 

peça com músicas de origem indígena, transicionar para músicas brasileiras contemporâneas e 

finalizar o espetáculo com músicas clássicas, cuja simbologia é remeter à cultura ocidental, 
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branca e estrangeira. O momento musical que se pretende a maior sensibilizaçãoé aquele que 

trata do tema da aculturação indígena, caracterizada pela coreografia “Qual evolução social? ” 

criada por Elise Mazon a partir da música “Promessa do Sol”, de Milton Nascimento. A 

música tornou-se símbolo da peça, recorrente em entrevistas dadas. Relatos pessoais colhidos 

ao fim das apresentações, com diferentes públicos, desde universitários, estudantes do ensino 

fundamental, a espectadores da praça central da cidade de Rio Claro, apontaram esta célula 

coreográfica como aquela em que a atenção do público foi despertada para a gravidade da 

questão retratada. (...) Aperta o coração, sabe? Aquela música do índio que vem todo mundo e 

acaba com ele, ela nem parece mais índio. (...) ii 

(...) Você me quer forte/ e eu não sou forte mais/ sou o fim da raça, o velho 
que se foi... Me levaram tudo que um homem pode ter/ .../ Me deixaram vivo, 
sem sangue a apodrecer/.../Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? (...) 
(NASCIMENTO, 1976) 

 

SENSIBILIDADE E A TOMADA DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL  

A reflexão baseia-se sobre a análise dos dados recolhidos em entrevista estruturada 

realizada com todos os integrantes que faziam parte do grupo de dança, e projeto de extensão, 

Cia. Éxciton, em 2006, em relatos pessoais recolhidos pela pesquisadora, em anotações da 

fase de  pesquisa da montagem, revisão bibliográfica, e, por fim, análise dos movimentos da 

coreografia, por intermédio de vídeos gravados na estréia da apresentação Amazônia: entre 

lirismo e lágrimas (no teatro do SESI, da cidade de Rio Claro). 

 A análise de anotações da fase inicial de pesquisa, em folha de papel sulfite, escrita a 

lápis, com aspecto muito rabiscado, com o uso de flechas indicadoras explicita o caráter da 

discussão da delimitação dos sub-temas, decorrentes do grande tema Amazônia, e 

apontamentos para imersão dos pesquisadores no tema. A partir deste documento observa-se o 

desconhecimento de parte do grupo de questões relevantes para uma noção mais ampla da 

realidade amazônica. “Pesquisar sobre Serra Pelada.”, “Quais são os grupos do bumba-meu-

boi?”, “Ou fauna? Tipo vitória-régia.” Estes excertos são importantes indícios para 

demonstrar o senso comum que balizava o grupo, em um primeiro momento. 

 Após a coreografia estar pronta, e a montagem ser apresentada ao público, e posterior 

análise da movimentação através de vídeos, nota-se a padronização da intenção de 

movimentos, divididos nos dois grupos: lendas e aspectos positivos do deslumbramento da 

fauna, flora, e mitos indígenas que a floresta causa na sociedade urbana; e a interferência 

humana no meio amazônico, assim como as disputas sociais decorrentes dela. Interessa ainda 

informar que o primeiro grupo procurou em suas coreografias privilegiar movimentos 
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circulares, leves, ou ainda, movimentos repetitivos com os pés, que descalços, deveriam fazer 

referência á dança circular indígena, expressão repetitiva das diversas tribos amazonenses, 

como ensinou a Professora coordenadora do grupo Cátia M. Volp, quem dedicou suas 

pesquisas de movimentação ás danças circulares originais tribais brasileiras. Já o segundo 

grupo dedicou-se á pesquisa de movimentos violentos, fortes, retos, representativos do embate 

homem – natureza e homem – homem. 

 A entrevista com os integrantes do grupo foram realizadas a partir de um questionário 

fixo para todos, entretanto alguns temas foram trabalhados livremente por iniciativa dos 

entrevistados. A opção por utilizar o formato do questionário se deu pela impossibilidade da 

entrevista presencial com alguns dos participantes que no ano de 2011 estavam morando em 

países, estados ou cidades diferentes, o que de certa forma, impossibilitaria a análise da 

experiência. Outro motivo era que a entrevista partisse das mesmas questões fechadas para 

todos os integrantes, visto a proximidade da pesquisadora com os sujeitos de pesquisa foi uma 

opção para tentar direcionar um eixo comum a todas as entrevistas, e assim, comparar dados 

subjetivos. Desta forma, o objetivo da reflexão poderia ser atingido: a Educação estética 

contribui, e como o faz (em quais diferentes graus, e complexidades), para a educação 

ambiental crítica? 

Habitualmente, aponta-se como fator negativo da decisão metodológica pela aplicação 

de questionários o baixo retorno por parte dos entrevistados. Neste caso, em específico, 

acreditei não ser este um problema, porque os integrantes do projeto e grupo de dança tem 

forte envolvimento afetivo com a Cia. Éxciton, além de relacionamento com a autora, com 

quem trabalharam juntos durante anos de boa convivência.  

O questionário foi empregado passado cinco anos da realização da pesquisa e 

montagem cênica da peça, o que contribuiu para que os participantes tivessem maior visão 

das mudanças provocadas, ou do estado de estagnação, em torno da cidadania e criticidade 

ambiental dos entrevistados. 

 O questionário base apresentou sete questões, a saber: 

1. Você artista (bailarino) e você cidadão são a mesma pessoa? 

2. Quando você trabalha (ou trabalhou) com o seu corpo como percebe a sensibilidade? 

3. 
Quanto tempo você atuou na Cia Éxciton, e o que este período determinou na sua 

formação? 

4. Na pesquisa para a peça "Amazônia entre lirismo e lágrimas" qual foi o seu enfoque? 
Como você acha que esta pesquisa refletiu-se nos movimentos da coreografia que você 



 

9 

 

fez, ou dançou? 

5. Qual coreografia foi a que fez você sensibilizar-se? Por quê? 

6. 
Você acredita que passou  a prestar mais atenção na questão ecológica e social da Ama-

zônia depois da apresentação? Em que fatos ou sentidos? 

7. 
Você acredita que a dança/arte possa ser um veículo para a problematização de crises 
atuais? Ou que a arte deva ser vivida pela própria arte? 

Tabela 1: Questionário para orientação de entrevista. Elaboração da autora. (2011) 

  

A partir das entrevistas foi possível observar a mudança de valores e atitudes dos 

integrantes do grupo frente á questão ambiental, com diferentes graus de envolvimento. Os 

entrevistados apontaram para a descoberta da questão social envolvida na Amazônia, da 

violência como efeito da disputa de terras, grilagem, assim como puderam aprofundar seus 

conhecimentos como pela questão da água, tiveram condições de expressar-se e entrar em 

confronto com sentimentos e realidades diferentes do seu. O aguçar da curiosidade sobre a 

problemática ambiental também foi um fator de interesse apontado. 

(...) depois do espetáculo, qualquer assunto sobre a Amazônia chamava 
minha atenção, o que antes não acontecia frequentemente por falta de 
conhecimento. (...) (Laurie Salomão, em entrevista a autora, 2011) 
 
(...) A gente sempre aprende muita coisa com os processos de pesquisa para 
os espetáculos... A questão social principalmente me impressionou bastante, 
é uma área que eu não tinha tanto conhecimento, e a pesquisa fez com que 
eu aprendesse muitas coisas. (...)  (Heloísa Groppo, em entrevista a autora, 
2011) 
 

 Além do interesse sobre conhecimentos, notícias, crescer sobre as questões ambientais 

um participante também apontou o aumento da sensibilidade perante os problemas da crise 

socioambiental, de forma a compreender através da dança um problema que parecia distante, 

e depois da experiência passou a fazer sentido para ele como fato digno de reflexão.  

(...) sempre que ouvimos sobre Amazônia, a primeira coisa q vem a mente 
são as florestas, e quando pensamos nas florestas de atualmente no pais, 
desmatamento é algo corriqueiro, e fazer parte de uma coreografia onde cada 
um era "desmatado" aos poucos faz pensar em como coisas importantes 
estão sumindo aos poucos, acredito que foi uma das coreografias que mais 
aflorou uma tristeza sobre a situação da Amazônia,(...) (Leandro Carneiro, 
em entrevista a autora, 2011). 
 

O interesse pelas questões ambientais trabalhadas modificou profundamente a relação 

com a natureza de uma das bailarinas-pesquisadoras do grupo, Elise Mazon Albejante, 

bióloga, que após a montagem da peça passou a especializar-se na área de Etnologia Indígena, 

realizou pesquisa sobre a tribo Wari, em Guajará-Mirim/RO.  
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(...) Acredito que tenha me despertado um interesse maior pela questão 
indígena. Na sequência do espetáculo pensei em fazer um projeto com uma 
comunidade indígena, porém não deu certo. Mas depois consegui fazer outro 
projeto que deu certo e trabalhei com essa questão até recentemente. (...) 
(Elise Mazon, em entrevista a autora, 2011). 

 
Ainda no propósito da dimensão estética inspiradora da ética, considero de suma 

importância a análise de um fragmento de entrevista que aponta para o anseio pela mudança 

de valores e atitudes da bailarina – pesquisadora: 

(...) Acredito que passo pelo mal de muitos brasileiros de não perceber que o 
problema é realmente grande e me contentar com a situação de espectadora. 
Apesar de saber que isso é totalmente limitado e desprezível (...). (Ellen Li-
rani, em entrevista para a autora, 2011). 

 
 A posição da bailarina-pesquisadora explicita em sua fala que a sua postura diante da 

indiferença frente à crise socioambiental da Amazônia já se mostra crítica, (...) totalmente 

limitado e desprezível (...). Desta forma, existe claramente o valor de injustiça social e 

ambiental neste discurso, ainda que a entrevistada não se sinta confortável com suas atitudes 

éticas. Ou seja, a conscientização das pessoas através da educação estética pode variar quanto 

à intensidade, tempo, dedicação, porém mostra-se bastante eficaz, neste caso. 

 Os participantes, em seus discursos, mostram crer que a experiencia artística da dança, 

tanto para o bailarino, quanto para o espectador, despertam no sujeito interesses, 

conhecimentos e valores profundos, e deve ser considerada uma forma de interagir no 

processo educativo, em cooperação com outros meios, para maximizar conteúdos e atitudes 

trabalhados no contexto escolar. Ainda que, uma bailarina-pesquisadora tenha levantado a 

questão do pouco acesso à dança de grande parte do povo brasileiro, o que, sem dúvida, acaba 

por não atingir o objetivo principal deste artigo, a conscientização ambiental através da 

educação estética, a toda comunidade. 

(...) É mais uma forma de informação e promoção de debates sobre os 
diversos temas atuais. Acredito que a arte possa contribuir muito, 
principalmente no processo educativo de crianças e jovens (...) (Heloisa 
Gropo, em entrevista a autora, 2011)  
  
(...) chegar essa cultura para o povo e com certeza uma forma de consciência, 
seja ela com as crises atuais, ecológicas, sociais, deveria ser mais constante 
na cultura das pessoas de todas as classes sociais. (...) (Rubia Roveri, em 
entrevista a autora, 2011) 

 
A forma mais íntima indicada por uma integrante comprova, na sua forma de enfrentar 

a questão, que a dinâmica da sensibilização estética que a arte pode proporcionar a eticidade 

no sujeito. 
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(...) Na verdade, passei a ficar mais atenta a essas questões já no processo de 
concepção do espetáculo, pois a pesquisa não envolveu apenas o tema 
específico de cada um, mas um conjunto de informações sobre a região, suas 
particularidades culturais, sociais e políticas. E, depois de passada a estréia, 
os assuntos permaneceram em destaque pra mim, pois a cada reportagem a 
respeito da Amazônia era como se eu estivesse envolvida visceralmente 
com aquilo, afinal durante um tempo, a Amazônia foi parte de mim. As 
questões sociais e políticas nacionais sempre estiveram dentre os meus 
assuntos de discussão e esse olhar mais aprofundado na região amazônica 
devido à criação do espetáculo fez com que alguns aspectos ficassem mais 
claros, como por exemplo, entender o movimento dos grileiros– estudados 
na escola, mas arquivados com o tempo - e a própria questão do 
desmatamento ficou mais viva. Além de lendas antes desconhecidas como a 
lenda das amazonas guerreiras. (...) (Denise Rosa, em entrevista para a 
autora, 2011, grifo da autora). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A pesquisa demonstrou que a estética é uma dimensão da condição humana que 

constrói a formação do sujeito, durante o processo educativo, e que pode contribuir 

amplamente para a formação de um cidadão crítico e consciente perante a questão ambiental, 

ou ainda outras facetas da crise da civilização. Assim, educação estética e educação ambiental 

são complementares e necessárias para o desenvolvimento da verdadeira emancipação do 

sujeito. 

 Toda educação estática pode ser, potencialmente, educação ambiental. 
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