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Resumo
A culminância para a disciplina de Educação Ambiental, no curso do PROEJA, no Instituto Federal de Vitória de Santo
Antão- PE, parte integrante para a certificação no curso de especialização de jovens e adultos, em 2014.2. A
necessidade da adoção de um currículo integrado, do multiculturalismo, à serviço dos estudos da EJA fases e módulos.
Apresenta uma interface, contra o preconceito étnico, que esculpiu as concepções de hegemonia, disseminadores das
ações colonizatórias extrativistas,sob a manifestação de uma cultura clássica. Esboçado pelas escolas e professores
quando se dispõem a rever os currículos.Colocam os latinos, os sul americanos, os africanos como povos bárbaros,
carentes cultura. Para que pudessem reiterar paradigmas de dominação, promotora das muitas agressões aos nossos
ecossistemas.
Palavras-chave: Currículo, euro centrismo, multiculturalismo, educação ambiental.
 
 
Resumen
La culminación de la disciplina de la educación ambiental en el curso de Proeja, el Instituto Federal de Santo Antão- PE
de Victoria, que forma parte de la certificación en el curso de especialización para jóvenes y adultos, en 2014.2. La
necesidad de adoptar un currículo integrado, el multiculturalismo, el servicio de estudios de fases y módulos de EJA.
Cuenta con una interfaz contra los prejuicios étnicos, que talló las concepciones hegemónicas, difusores de acción
colonizatórias extractiva, en la manifestación de una cultura clásica. Redactado por las escuelas y los profesores a la
hora de revisar los planes de estudio. Ponga los latinos, los sudamericanos, africanos como bárbaros, que carecen de
cultura. Así que ellos podrían reiterar paradigmas de dominación, promotor de muchos ataques a nuestros ecosistemas.
Palabras clave: Currículo, euro centrismo, el multiculturalismo, la educación ambiental.
 

Introdução
Diante da necessidade de se desenvolver uma cultura voltada à preservação dos ecossistemas, e desse modo a toda
forma de vida. Nasce o necessário e o urgente desafio de implementar linhas de estudo e abordagens
consubstanciadas, na escola, à medida que a concepção de currículo convencional, cede espaço à concepção de
currículo integrado. Sobretudo, quando se trata de proporcionar aos educandos um processo de formação que lhes
possibilite interferir, positivamente, em seu entorno.
Isso se mostra ainda mais importante quando a escola, enquanto instituição comprometida com a educação de
qualidade transformadora e emancipatória, convive com estudantes advindos das classes trabalhadoras e, portanto, via
de regra excluídas do acesso à formação que lhes possibilitasse o que aqui será sublinhado.
Por isso, mesmo a reflexão que aqui será esboçada se compromete com reflexões direcionadas aos estudantes dos
cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA. Isso porque estes já estão imersos em ambientes sociais diversos.
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Como é o caso dos ambientes do trabalho formal ou informal. Assim como, se veem comprometidos com a educação
familiar de si mesmos e dos seus entes queridos. Fato que coloca à escola e aos educadores o desafio de elencar
estudos, análises, condizentes com suas necessidades efetivas para que resinifiquem as suas existências. Na medida
em que compreendem a lógica pela vida, o conceito de Sustentabilidade. Haja vista, todos os tipos de impactos,
deteriorações que tem sido causadas aos diferentes ecossistemas que os circundam.
Assim, acreditamos que por pensar, elaborar e pôr em prática linhas de estudo e projetos na direção de uma educação
ambiental, mas uma sustentável, poderemos com certeza, propiciar aos nossos estudantes na EJA, outras maneiras
para a suas emancipações, de maneira significativa. Tornando-se estes agentes, para a preservação sistemática da
vida, em todas as suas manifestações.
 
Discurso e ideologias
Ao refletirmos sobre a necessidade de uma linha de estudos tão coerente, sobretudo, quando na contemporaneidade se
procura conscientizar pessoas e instituições das muitas degradações e a forma, antes, apenas predatória em que se
realizavam a desumana ação do Capitalismo em busca de ações para a viabilização da intensa necessidade de
matérias-primas. Algo que perdurou por muito tempo, cunhada na utópica concepção de que os recursos naturais eram
inesgotáveis. Conforme nos explicitou em um artigo Bernardo Elias Soares (2004, p. 43). Assim, territórios a exemplo da
África foram severamente agredidos. Assim como ocorrera nas Américas destaque-se nisto, a América do Sul, onde nos
encontramos. Assim, as ações predatórias foram caracterizadas, ao máximo, por diversos tipos e formas de devastação.
 Este quadro apartou-nos, culturalmente, da instituição de um Estado que instituísse os direitos sociais, visasse dessa
forma, o desenvolvimento de um país e por eliminação de um povo.
Haja vista, o inquestionável passado, de termos convivido com a exploração da mão de obra escravista. Desprovida de
direitos, sobretudo, os de acesso à escola, para o redimensionamento e acompanhamento de novas e, necessárias
mudanças de perspectiva e visão de mundo, aproximada de uma concepção “ecossistemática”. Como podemos
observar:
A este Estado corresponde uma sociedade de rígida hierarquia, em que a produção repousa sobre relações escravistas
de trabalho. E uma sociedade com escravos será sempre uma sociedade da vigilância e da violência. Mais ainda, onde
vigora o escravismo os preceitos liberais da cidadania e da soberania popular não conseguem enraizar-se, gerando
formas de identidades negativas (por diferenciação e exclusão). Em vez da igualdade perante a lei, a diferença vem ao
centro como critério de estruturação social. Isto é, a vigência de relações escravistas acaba marcando a estruturação de
toda a sociabilidade reinante, mesmo as relações entre os não-escravos. Neste universo desenvolve-se o compadrio
como relação básica, instituição de claro perfil patrimonial e diferenciador. O mandonismo local e a formação das redes
clientelísticas têm seu fundamento no favor e na ação pessoalizada, campos interditados aos escravos, logo
diferenciadores da condição restrita de cidadão. (MORAES, 2002, p. 15 apud SOARES, 2004, p. 45).
Certamente, ao pensarmos nisso, conseguimos reconhecer o inúmero número de direitos interditados, obstruídos e, em
todos os sentidos. Agora, imaginemos o quanto isso não excluiu uma “imedível” parcela de pessoas, hoje, "cidadãos e
cidadãs" brasileiras, com seus direitos relativos, a compreender as discussões que elevaria a atores conscientes de
ações em favor a preservação da vida natural, dos ecossistemas, de modo sustentável.
Concepção que envolve, centralmente, as suas, as nossas existências hodiernas. Ainda mais, em dias, que se tornou
um hábito sermos informados pelas calamidades advindas de estiagens em alguns lugares do Brasil. Bem como das
enchentes em outros. Vemos um total desequilíbrio como parte de nosso cenário "natural". Vemos um mesmo estado
conviver com as enchentes, fora de controle, e com a seca que atinge suas represas, como é o caso do Estado de São
Paulo, neste país.
Será que esses quadros, não nos devem fazer pensar na escola como um espaço para a identificação de uma cultura
que reitera os maus hábitos contra a sustentabilidade? E que ela precisa ser entendida como meio, como uma maneira
de adquirir novas competências e habilidades que nos forjem holístico, integrado, para erigirmos não mais a sociedade
do consumo. Uma vez, que tudo está ligado: “Há uma ligação em tudo”. Mas sim, uma sociedade multicultural, onde
consigamos conviver em regime de tolerância com as diversidades humanas e ambientais. Todavia, encontrando um
ponto comum, que culmine em ações comuns que preservem a vida, em todas as suas esferas, biomas.
Assim, deslegitimando a ideia de que somos superiores a qualquer outra forma de vida. Logo, não temos o direito, nem
podemos, tampouco é racional, que continuemos a destruir a vida. Fato que inclui a nossa.
 
Novos discursos, novos currículos
Nesse prisma, deve a escola instaurar um conjunto de estudos que promova a conscientização de todas as etnias que
em seu ambiente convivem. A fim de adquirirem novos hábitos, os levando a ações práticas de combate ao desperdício,
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à produção desnecessária e desordenada de lixo. Sem esquecer de incorporar como uma nova e necessária cultura a
reciclagem, a reutilização, a preservação das áreas de proteção ambiental - APA&39;S. Como aqui, no município de
Camaragibe, em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, parte que compreende a área de nossa cidade, é responsável
pela formação do Rio Beberibe. Também, a conservação do exíguo exemplar de Mata atlântica que ainda resiste, na
região metropolitana do Recife, à qual está localizadaem nosso município. Nossa escola estadual, Ministro Jarbas
Passarinho, é ladeada pelo Prive Vermont, que já deveria ter se tornado área de proteção. Mas, de fato protegida, e
com ações, efetivas, nesta direção. Não apenas fruto, de engodos, decorrente de discursos políticos partidários.
Essa escola estadual, a Ministro Jarbas Passarinho, situada em Camaragibe- PE, realiza há anos, a EXPOTEC, uma
iniciativa colegiada em parceira com a UFRPE, o CNPQ dentre outras escolas para conferir espaço às novas ideias
fundamentadas em âmbito de pesquisa, no decorrer das séries da Educação Básica que atendemos. Neste evento que
leva, em média, um semestre de preparo, acompanhamento, aprovação e posterior aprovação dos projetos de
pesquisas que venham a ser apresentados, anualmente, no término da 3º Unidade de cada ano letivo. Premiada, há
anos, uma ideia que conta com a tutoria de professores que associam suas práticas de sala de aula à pesquisa, dadas
às possibilidades, em moldes acadêmicos. Mas, todos pensando na intervenção social como mola propulsora. E,
sobretudo, na sustentabilidade, assim, numa Educação Ambiental.
Todavia percebemos que as ações necessárias para a preservação não ocorrem, quando impera a ignorância. E esta
pode ser e, muito, propagada pela escola. Pois ela precisa, urgentemente, adotar políticas para a revisão, estudo,
discussão e elaboração de um novo currículo que saia do papel, vivencie a Educação Ambiental sob a ótica de novos
saberes multiculturais que a tornem possível, real. O que nos faz entender estas palavras:
Falar em uma consciência ambiental implica na busca e na consolidação de novos valores na forma de ver e viver no
mundo, a partir da complexidade ambiental, que possibilita a construção de novos padrões cognitivos na relação
homem/natureza, ou seja, na produção de processos cognitivos que reconheçam a interdependência e o inacabamento
de qualquer ação, de (des)construir e (re)construir o pensamento a partir da ciência, da cultura e da tecnologia, a fim de
mover o processo criativo humano para gerir novas possibilidades diante dos fenômenos da vida e da sobrevivência a
partir da sinergia existente no tecido social, ambiental e tecnológico. (LEFF, 2001Apud SOARES, 2004, p. 46).
 
Logo, constatamos a profundidade, a veracidade de um pensamento que no mínimo compromete a escola, em sua
missão, frente ao compromisso de formar os indivíduos, ainda que de certa forma já "formados" de modo desviado, para
a cidadania plena. "Assim, a crise ambiental é acima de tudo um problema de conhecimento” (LEFF, 2001Apud
SOARES, 2004, p. 48).
As ideias aqui esboçadas possuem forte identificação naquilo que mais tenho lido e pesquisado, desde minha presença,
em uma das disciplinas que cursei na Universidade Federal de PE, como aluno especial de Mestrado, 2006, sobre a
reveladora Cosmovisão de Mundo. Como era intitulada, mediada pela, célebre professora Margara Auverbach. Nesta
oportunidade, conheci e me converti a linha de reflexão que até hoje, estudo porque gira em torno da não
“etnocentricidade”, em moldes europeus.
Tendo em vista, a disseminação que deram às diferentes concepções colonizatórias que tanto vitimaram e, ainda
vitimam povos, culturas e suas biodiversidades. Daí decorreram estigmas que apregoaram inúmeros preconceitos
étnicos, pautados em visões esdrúxulas em favor da eugenia. Colocando nações inteiras, e tudo, o que nelas existia sob
às mãos da exploração colonizadora e extrativista. Fato que gerou riquezas às metrópoles, mas miséria aos povos e
culturas dominadas. Algo que acabou por acentuar, incomensuravelmente, os níveis das agressões ambientais em
escala, jamais imaginada.
A relação do Multiculturalismo e da Educação Ambiental emerge como um manifesto contra toda e qualquer
materialização de etnocentrismo, de pré-conceitos, de desrespeito às diferenças (de gênero, de classe, de etnias, de
cor, de cuidados com o meio ambiente, com o cidadão etc.). Além disso, possibilita a construção de fundamentos sócio
educacionais que estimulam a implementação de ações docentes relacionadas às diferenças socioculturais das
comunidades – diferenças essas, às vezes, não respeitadas, e até esquecidas nos programas educacionais, formais ou
não. (MORALES, 2010, p. 36).
 
Partir dessas constatações visa despertar um estudo diligente, por parte da escola, que deve elencar, analisar, refletir e
gerar posições conclusivas que despertem as populações, sobretudo, das nações exploradas a lutar pela manutenção
de seus recursos naturais. De suas riquezas naturais. Muitas não renováveis. Se, a escala de destruição não for
modificada.
Isto exige uma mudança de postura, mediante aquilo que a escola tem estudado. Solicita, urgentemente, que
entendamos a urgência de repensarmos o currículo na direção da preservação dos valiosos e, necessários à vida,
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ecossistemas. Em todo mundo, é claro. Todavia, mais urgente isto parece ser, onde muito da diversidade ambiental
ainda parece ser, equivocadamente, confundida, com falta de desenvolvimento, atraso. E, na verdade, não é bem
assim. Sobre isso devemos pensar histórica e, criticamente.
O Brasil por exemplo, não necessita reiterar um modelo de desenvolvimento que estagnou os ecossistemas de países
onde o dito 1º mundo é ambientado. Contudo, em alguns, a dependência de matrizes energéticas limpas e renováveis
se encontram exatamente, fora, na verdade, fora de seus continentes, com cidades sitiadas pelas ilhas de calor. E,
dependentes, dos recursos naturais presentes em continentes e países subdesenvolvidos. Como é o caso da África e
do Brasil, ainda que, contemporaneamente, considerados emergentes. Se é que isso é bom para os ecossistemas?
Diante de um quadro com tantas antíteses, se mostra aos professores da contemporaneidade, a necessidade de
conhecerem, compreenderem, debaterem, estudarem com seus educandos a inter-relação entre Educação Ambiental e
Multiculturalismo. De maneira que possam vislumbrar outros conceitos quanto às outras maneiras de interpretar e
compreender à vida manifesta em toda a tão vasta biodiversidade natural.
O currículo, a escola, o professor seus estudantes precisam identificar e se posicionar contra as ações incisivas de
continuas explícitas e implícitas informações e conhecimentos em favor da homogeneização cultural. Haja vista que esta
obstrui a diversidade de vias, frente ao pensamento e à produção do conhecimento diverso, e passa a favorecer a
“monologação” cultural, via de regra europeia ou norte americana, sob a ótica dos Estados Unidos.
Obviamente, que não afirmamos com isso que só pensemos frente à perspectiva do engodo. Mas, diante do paradigma
global, é necessário para incorporar a este, um diálogo, não só amplo, como diverso, com o máximo de povos e
culturas. E, não especificamente, com àquelas centradas acima da linha do Equador. Isso reiteraria a adoção de novas
formas para uma nova, e mais nociva, hegemonia.
 
Discurso e Semântica
A acepção de cultura que utilizo aqui, parte da concepção apresentada em Sociologia, conforme, explicita o Houaiss:
"Sociologia. Conjunto das estruturas sociais, religiosas - das manifestações intelectuais, artísticas etc. - que caracteriza
uma sociedade: a cultura inca; a cultura helenística." (HOUAISS; VILLAR, 2015, s.p.).
Dentre as acepções para esse verbete, é elencado a necessidade de um conjunto de estruturas. É interessante o uso
do artigo definido feminino "a", para a argumentação que estamos a desenvolver. Pois a suscitada pelo dicionário nos
lembra a ideia de estruturas já delineadas. Talvez, já na medida em que a concepção eurocêntrica desvelou o
pensamento de Augusto Conte, Max Weber, ou talvez, de HipólityTayne, ou ainda quem sabe a de Talião. Todas,
concepções europeias.
Mas, quanto às outras concepções de culturas, africanas, latinas, eram no máximo exóticas. Eram desconsideradas
como coerentes até bem pouco tempo, no século XX. Só havendo um convite a uma revisão nos idos deste período.
É digno de nota a explicitação da expressão: "manifestações intelectuais". De maneira que esta caracterize uma
sociedade. É interessante, por que a cultura inca, componente da cultura da América Latina, apesar de quase extinta,
sob às mãos dos muitos genocídios. Apareça antes da celebre e clássica cultura helênica que remonta os povos antigos
de Grécia, em seu período áureo.
Não é necessário termos estudado muito, para entendermos que a ótica euro centrada foi legitimada, adquiriu prestigio
por meio de paradigmas eurocêntricos, apregoadores da superioridade absoluta de seus povos e culturas dominantes.
Propulsores dos modelos de colonização. Destaquemos aqui, em face de economia acadêmico argumentativa, a cultura
grega, depois a romana.Estas obtiveram ao longo da História ocidental, sob a narrativa conservadora de muitos
europeus, lugar de modelos, paradigmas que alimentaram a dominação, e, por sua vez, as agressões dos
ecossistemas, dos diversos biomas. Alguns extintos.
É digno de nota que a concepção predominante nos currículos perpetrados pelas escolas, permitiu, inclusive, que os
povos europeus, com suas culturas se jactassem dela, por séculos. Em contrapartida, estes mesmos desdenharam por
séculos das culturas ditas bárbaras. Momento em que o diferente ganhou espaço no abismo da intolerância, trazendo
severas implicações culturais, sociais.
Refletirmos sobre essas acepções,reiterando e cunhando algumas reflexões já conhecidas para a continuação de
modelos destrutivos da vida. Mas isto também, nos mostra a necessidade de forjarmos, cunharmos interpretações para
que nesse ainda, breve estudo, constatemos como será inalcançável tentarmos um estudo que nos leve a construção
de um currículo, ação didática, pedagógica ou andragógica, em favor do Multiculturalismo e suas relações com a
Educação Ambiental se nos detivermos, apenas, sob o olhar da cultura europeia. Eis um problema, a ser superado, afim
de que tenhamos adoção do estudo de paradigmas, sobretudo, curriculares, não, apenas europeus. Mas, sim, latinos,
sul americanos, africanos dentre outros.
 Tendo em vista, que se quer possuem (a Europa), a diversidade biológica típica da América Latina, da América do Sul
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ou a do Continente africano para pudessem nos guiar, a não ser de modo excepcional, para que conheçamos à fundo a
nossa cultura, ecossistemas, nossos biomas, nossos recursos naturais...
A globalização, determinada pelas ideologias neoliberais, econômicas e políticas, tem uma dimensão cultural
substantiva via mercado de produtos culturais [...] que impõe uma globalização cultural – especialmente pelas
tecnologias de informação e comunicação-transporte, afetando os modos de pensar e viver dos indivíduos, de grupos e
das sociedades de países, regiões ou lugares, com diferenciações de intensidade e abrangência. (MORALES, 2010,
p.32).
 
Precisamos então erigir, forjar estas buscas por nossas vias, ainda que inexploradas. Isto me faz pensar em uma etapa
do famoso livro do escritor uruguaio: Eduardo Galeano, em "As veias abertas da América Latina". Onde no capítulo 2,
magnificamente, ele aborda, detalhadamente, o que intitulou de: " O assassinato da terra no Nordeste do Brasil".
Momento em que situa a adoção de uma cultura expansionista para as monoculturas, inclusive a açucareira, que não
derivam, naquela proporção, aos costumes indígenas, africanos ou afrodescendentes. Imaginemos quantos impactos
ambientais à nossa flora e fauna isto não nos legou. Isto sob às mãos ávidas da colonização europeia e eurocêntrica.
Vale dizer, eugênicas, xenofóbicas.
De acordo ainda com Sacristán (2002, p. 71), dois debates importantes estão em curso, com projeções na educação: 1)
um relacionado à idéia de que a cultura globaliza-se, havendo então o risco de aniquilação, – pela homogeneização
cultural – dasculturas menos “potentes”; 2) o outro, no sentido de“[...] como conceber a cultura para responder à
sensibilidade pelas diferenças culturais”: algo necessário, mas implicando o perigo de “[...] cair no isolamento e nos
particularismos que podem anular a universalidade do indivíduo nas sociedades complexas”. (MORALES, 2010, p.32).
 
 Podemos perceber assim, que a cultura perdeu o seu caráter de fenômeno local, regional, nacional para atender aos
intentos impositivos de dominação que alimentaram a dominação cultural, social, econômica que vem sendo desveladas
nas civilizações dominadas e posteriormente "subdesenvolvidas".
  Curiosamente, no momento em que vivemos, cada vez mais, precisamos saber como somos frontalmente atingidos,
nacionalmente, como sul americanos, como brasileiros pelos discursos de hegemonia cultural, que pouco apregoam o
respeito às multiculturas existentes, em nosso país, o Brasil. Mais, na América Latina e do Sul. Ao passo que, em
nossos países também, vemos uma crescente prática que reitera o discurso agora, planetário...
Mas, no momento em que as vidas no 1º mundo se encontram em risco. É claro, que não generalizo a todos. Porém,
não tenho como não questionar, se somente vidas no 3º mundo, ainda que emergente, é que estivessem sob o risco da
extinção, se as culturas ocidentais europeias e Norte americanas estariam de fato, preocupadas com estas?
Não desejo transformar o desfecho desse texto num desenvolvimento de ideias reacionárias em favor de esquerdas,
direitas ou “qualizões”. Apenas, tentei explicitar a inadiável necessidade de esculpirmos um estudo das relações entre a
adoção de uma Educação voltada para os Ambientes Naturais e transformados, naturalizados. Assim como, sua
interseção acerca de uma “criticização” que decorra de outros olhares culturais,ou seja, o multiculturalismo. A fim de
filtramos os olhares destoantes do discurso "globalizante". Tão distante da prática efetiva.
Assim, partindo para as considerações provisórias, para este momento, reflitamos sobre as implicações dessas
especificações à luz da necessidade de uma Educação Ambiental e suas relações com o Multiculturalismo, mas, numa
concepção crítica, não subalterna, e não passiva.
Uma concepção aberta de cultura não nega os valores específicos, próprios de cada cultura; não se trata de anular ou
destruir culturas diferenciadas numa interculturalidade 1 inviável e, sim, de inter-relacionar elementos, práticas,
referências e aspirações comuns. Santos (2005, p. 135) coloca a questão dos “mitos da homogeneidade cultural” em
contraposição aos contra-mitos da diversidade cultural. Outrossim, chama a atenção sobre um dos riscos a ser evitado,
o da “[...] aceitação incondicional da diversidade e [do] congelamento das diferenças [...]”, com supervalorização das
diferenças de etnia, de gênero, de classes, de cor, de crenças e do respeito aos que necessitam de cuidados especiais,
à preservação do meio ambiente e a outros focos diferenciais, em detrimento das semelhanças e complementaridades
das entidades culturais. (MORALES, 2010, p. 32-33).
 
Considerações Finais
Estive todo o tempo, felicitado pela linha de leitura a que os estudos desta "disciplina" me propuseram. Uma vez, que
esta me direcionou por caminhos há muito encontrados, descobertos. Isto para que eu iniciasse uma busca por minha
identidade nacional, étnica, cultural, ideológica, epistemológica, crítica, emancipatória, de mim... E, só ai, tinha início a
constante descoberta, dos vários de mim, em mim mesmo. Como egresso que sou de escola pública. Uma ainda mais
desacreditada, a de ontem, a dos anos 80, na periferia de São Paulo, EEPG, João Batista Curado, num município,
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subúrbio para a capital, Jundiaí. Anos de favela, quase intermináveis.
Todos eles marcados pelas inúmeras obstruções ao meu eu. As muitas negações. Como náufrago, preciso sobreviver.
E, nos descaminhos, encontro o caminho da educação. Uma missão. Não gratuita, é bom que se diga. Mas, também,
não uma capaz de ser paga, monetariamente. Nas moedas do valor corrente.
Enveredo pelas "estradas" de tentar oportunizar o que não me fora oportunizado, como pretendia. Mas, era uma outra
cultura. Outros tempos. Eles se têm ido. Então, quando em minhas pós-graduações tenho a oportunidade de ampliar
meu olhar para a Educação de Jovens e Adultos - a EJA. Vejo uma possibilidade de entender melhor as incongruências
do “silenciamento”, do amordaçamento, inclusive educativo. Um que mesmo que ainda não se notem, são viabilizados
por currículos institucionais longe do diálogo trans, inter, multidisciplinar.
A escola ainda convive com olhares estanques, bem como com ações assim. E, em meio a um novo século, o XXI.
Temos que sonhar acordados, os pesadelos de outrora, de outros tempos. Quando pensar as relações xamanistas ou
panteístas eram apenas, um desacato à sacralidade clássica, medieval, humanista, ao antropocentrismo europeu,
depois aos olhares dissonantes do Iluminismo... Pensarmos e repensarmos o cartesianismo. Encontrarmos a Revolução
Industrial e suas implicações, o evolucionismo de Darwin, o determinismo... Depois a eclosão do Desenvolvimentismo, a
corrida pelo Futurismo, as Guerras... Inclusive a Fria. E Nisto tudo, fomos escravos de diferentes maneiras, todos
planetariamente reféns de poucos. Porém, legando a todos àquelas misérias as nossas de cada dia!
Assim, chegamos à contemporaneidade e temos que reinventar a escola, o aprender, só assim o mediar, não o ensinar.
A emancipar, a propiciar cidadanias. E, sobretudo, a nós, educadores. Estamos contemplando a destruição da vida,
numa escala planetária. Ecos sistematicamente. Nossos biomas estão menos "bio". Flagrante. Então, como não
repensarmos o modelo e a forma de educação que estamos gerindo nas bancas escolares. Ainda de modo tão
bancário.
Mas, nascem as esperanças, sempre. E nos delegam o papel de redirecionarmos a sobrevida para a vida. E, muito
disso, foi possível através dos estudos significativos e ressignificações da Educação Ambiental. Afinal, esta nos envolve,
profundamente. Nossa existência, nossas obsolescências! Que poderão ser redimensionadas, se não fizermos um
intercâmbio, uma inter-relação com os múltiplos olhares que derivam das muitas culturas subjugadas, subalternizadas
que emergem dia a dia, década a década.
 O educador, neste cenário, marcado por mudanças humanizadas, ecológicas, precisa dar ouvidos a vida de modo
atento responsável, crédulo, para que ele mesmo possa continuar existindo com tudo que ainda resta. Enquanto há
tempo. Longe de me parecer uma perspectiva para uma educação transversal. Posto que me parece que dessa forma
seja esta, de todo mundo, inclusive, precisamente, de ninguém...
Prefiro pensar nisto num conjunto de interfaces que fazem fronteira com todos nós educadores. Que estão ligadas a
todos nós: Educadores e educandos. Talvez, isto nos aponte o caminho, o "ponto de mutação" "a Teia da vida" de Frijot
Capra. Entendamos, aprendamos que isso não se adia, era daquela unidade e não da que se tem ainda, seguido. A
vida é sim, a possibilitadora de tudo que é vida: ecos sistemicamente.
 Essa perspectiva de responsabilizar-me, me convida o ano inteiro, para a leitura, estudos das diversidades, a partir de
lentes que viabilizem, que ensejem, amplos e necessários diálogos, ainda que isso, pareça extinto, utópico, impossível.
Assumamos este novo paradigma, urgentemente, chega de adiar o nosso multiculturalismo à favor dos nossos
ecossistemas, de nossos biomas, da vida, e, é claro, isso inclui a nossa.
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