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Resumo:

Este trabalho relaciona a partir de diversos teóricos as interfaces dos conceitos de Educação Ambiental e Agroecologia, apresentando em seu bojo a
historicidade de cada um destes elementos e também proposições feitas a partir de alguns questionamentos. Na historicidade da Educação Ambiental
fizemos um recorte dos principais teóricos que a objetivaram, já sobre a Agroecologia, perpassamos pelos cursos de agroecologia do país, tomando
também como base uma pré análise do Curso de Tecnologia em Agroecologia da UFRB. Trata-se de um texto introdutório de um projeto que se
encontra em construção no Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, que objetiva-se
compreender como acontece esta discussão no curso já mencionado.

Palavras-chave: Agroecologia. Educação Ambiental. Desenvolvimento Sustentável.

Abstract:

This paper draws together from several theorists the interfaces of the concepts of Environmental Education and Agroecology, presenting in its bulge the
historicity of each of these elements and also propositions made from some questions. In the historicity of Environmental Education we have made a cut
of the main theorists that aimed it, already on Agroecology, we pass through the courses of agroecology of the country, also taking as a base a
pre-analysis of the Technology Course in Agroecology of UFRB. This is an introductory text of a project that is under construction in the Graduate
Program in Education and Contemporaneity of the State University of Bahia, which aims to understand how this discussion occurs in the course already
mentioned.

Keywords: Agroecology. Environmental education. Sustainable development.

Resumen:

Este trabajo relaciona a partir de diversos teóricos las interfaces de los conceptos de Educación Ambiental y Agroecología, presentando en su bojo la
historicidad de cada uno de estos elementos y también proposiciones hechas a partir de algunos cuestionamientos. En la historicidad de la Educación
Ambiental hicimos un recorte de los principales teóricos que la objetivaron, ya sobre la Agroecología, pasamos por los cursos de agroecología del país,
tomando también como base un pre análisis del Curso de Tecnología en Agroecología de la UFRB. Se trata de un texto introductorio de un proyecto
que se encuentra en construcción en el Programa de Postgrado en Educación y Contemporaneidad de la Universidad del Estado de Bahía, que se
pretende comprender como sucede esta discusión en el curso ya mencionado.

Palabras clave: Agroecología. Educación ambiental. Desenvolvimiento sustentable.

1 - Introdução

Ao longo de toda história, o ser humano vem se organizando em sociedades, produzindo e estabelecendo seu espaço. Inúmeros avanços foram sendo
conquistados, dentre eles no campo das tecnologias, por outro lado, vieram vários desafios: poluições, pobreza, analfabetismo, desemprego, extinção
da fauna e flora, entre outros pontos relacionadas à luta cotidiana pela sobrevivência, questões essas socioambientais, que são resultados da interação
mútua entre o homem e a natureza.

É urgente pensarmos em mudanças, pois o cenário atual desafia a sociedade a procurar novos caminhos para a construção do presente e do futuro.
Dentro de relações possíveis entre a História, Sociologia e Filosofia, Hobsbawm (2000, p. 447) nos convida à compreensão de que “O futuro não pode
ser uma continuação do passado, e há sinais, tanto externamente quanto internamente, de que chegamos a um ponto de crise histórica”. Já Leff (2001,
p. 157) enfatiza que “o momento vivido é de uma crise em todos os segmentos da sociedade e a saída está na capacidade de perceber as limitações
do padrão dominante de conhecimento fragmentado”. Em outras palavras, o sistema proveu avanços incríveis na sociedade, a própria tecnologia
parece não ter limites. A cada dia o cidadão contemporâneo desafia a ele mesmo e dá saltos nunca anteriormente nem imaginados.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_ambiental_e_agroecologia_analise_do_entrelacamento_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Contudo, esta mesma tecnologia, que nos lançou rumo ao desenvolvimento, não se propôs a desenvolver uma ética na mesma amplitude,
responsabilizando-se pelos entraves e problemas que a mesma causou. A grande pergunta é a quem serve este desenvolvimento tecnológico Não é
significante sabermos de todos os dados alarmantes em relação aos problemas socioambientais, a exemplo da fome, e não possibilitar caminhos para
a superação. Segundo Santos (2000, p. 85),

Agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta, pode-se dizer que uma história universal
verdadeiramente humana está, finalmente, começando. A mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um mundo
confuso e perverso, pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as duas
grandes mutações ora em gestação: a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana.

Nesta perspectiva, o paradígma que sustenta esta proposição parte do inverso. A problemática ambiental surge de uma vertente social, econômica,
política, ecológica, refletindo em uma revolução cultural e ideológica que problematiza o conjunto de conhecimentos praxiológicos desta atualidade
perversa em que “Bens materiais e força de trabalho humano tornam-se mercadoria” (GIDDENS, 1991, p. 16). A própria Educação Ambiental está
ligada cada vez mais a uma função transformadora, na qual o indivíduo é o protagonista para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento, o
sustentável. Sendo assim, as ações que permeiam esta dimensão educacional precisam ser repensadas, ligada a uma política de desenvolvimento,
econômico e tecnológico, para assim chegar ao desenvolvimento sustentável.

Precisamos ter consciência que o desenvolvimento sustentável não pode ser pensado de forma individualista, mas construído dentro de uma
coletividade. Urge compreendermos que a uma “estrutura ética de base não apenas nos permite pensar o lugar onde vivemos, a casa onde habitamos,
o mundo no qual nos entendemos; ela exige que tentemos compreender e nos relacionar com este universo que nos cerca e que de alguma forma
também somos nós” (SOUZA, 2004, p. 07). Precisamos ter claro que todas as ações que comprometem as condições ambientais de existência e de
trabalho é responsabilidade de todos.

Os motivos da degradação ambiental e da crise na relação sociedade e natureza não está ligado somente ao uso indevido dos recursos naturais, mas
também, na dominação tecnológica, que explora, produz e consome na maioria das vezes sem pensar nas consequências. De acordo com Morin
(2000, p. 86) “os riscos ecológicos são o resultado da expansão da ciência e da tecnologia”. Sendo assim surgiu a discussão sobre a necessidade de
pensar estilos alternativos de agricultura. Surgindo assim a agroecologia, com o objetivo de desenvolver uma agricultura ambientalmente consistente,
produtiva e economicamente viável. Crivellaro (2008, p. 08) ressalta que tanto a Educação Ambiental quanto a Agroecologia surgem da “necessidade
de mudanças, adoção de novos estilos de vida, que tragam melhor qualidade de vida, conservação da biodiversidade e geração de trabalho, em um
sistema econômico mais justo”.

Este trabalho se justifica nos mesmos parâmetros que o constituiu, a necessidade de ressignificar a Educação Ambiental a partir das compreensões
das experiências e práticas inovadoras que surgiram também no âmbito da Agroecologia. Essa reflexão visa contribuir para um processo de
ressignificação das práticas de Educação Ambiental e da Agroecologia.

Se faz necessário uma breve sistematização dos conceitos de Educação Ambiental e Agroecologia, a fim de perceber possíveis relações.
Compreendemos inicialmente que “o objetivo da Educação Ambiental é o de contribuir para a conservação da biodiversidade, para a autorrealização
individual e comunitária e para a autogestão política e econômica através de processos educativos que promovam a melhoria do meio ambiente e a
qualidade de vida” (SORRENTINO, 1998, p. 48). Já que “A Educação Ambiental é considerada a parte vital e indispensável para se chegar ao
desenvolvimento local e a gestão de sociedades sustentáveis” (MUTIM, 2007, p. 115). A vitalidade da mesma está vinculada à possibilidade de
formação de novas consciências para o gestar de novos percursos para a vida humana em relação ao seu meio natural e artificial.

A própria Educação Ambiental precisa ser compreendida “como vetor de desenvolvimento, visto que a sociedade contemporânea se estrutura em
função da educação, do conhecimento e das tecnologias” (MUTIM, 2007, p. 118). Sabendo que este exercício, que parte do singular para o plural e do
indivíduo para a sociedade, não é fácil, mas é urgente, uma vez que “Nesse cenário cada vez mais incerto e excludente, o desafio que imediatamente
se coloca à sociedade contemporânea, situa-se no reconhecimento do “outro”, da alteridade, como elemento constitutivo de uma nova identidade
social” (GOMES, 2010, p. 274).

Por outro lado, dentro desta mesma linha de raciocínio, deixando claro as especificidades ligadas ao processo e ao campo de atuação da Agroecologia,
observamos que essa prática “não implica apenas na busca de uma maior racionalização econômica-produtiva, com base nas especificidades locais de
cada agroecossistemas, mas também numa mudança nas atitudes e valores dos atores sociais em relação ao manejo e conservação dos recursos
ambientais” (GLEISSMAN, 2005, p. 48). Pois quando pensamos, a partir da fenomenologia, na essência da questão, percebemos que “Neste ambiente
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de busca e construção de novos conhecimentos, nasceu a Agroecologia, como um novo enfoque científico, capaz de dar suporte a uma transição a
estilos de agriculturas sustentáveis e, portanto, contribuir para o estabelecimento de processos de desenvolvimento rural e sustentável” (CAPORAL,
2004, p. 78). Assim sendo, partimos da hipótese de que uma análise profunda das ações da Agroecologia pode contribuir com um processo de
ressignificação e fundamentação tanto da Educação Ambiental como da Agroecologia.

2 – Uma historicidade da Educação Ambiental

A Educação Ambiental se insere em um contexto de relevância social predominante nos assuntos contemporâneos debatidos no mundo inteiro. O olhar
relacionado com a degradação do meio ambiente começou a ser observado mais de perto por volta dos anos sessenta, surgindo assim as primeiras
discussões sobre o futuro da humanidade. Porém, esse assunto só ganhou um maior destaque nos anos setenta, e passa a ser um dos temas
predominantes naquela época.

Já observamos uma primeira sistematização deste debate em 1972, quando em Estocolmo aconteceu a I Conferência Mundial das Nações Unidas -
ONU. Ainda em 1972, a ONU promoveu uma Assembleia em Portugal. Em um processo de solidificação mundial desta temática, em 1975, Belgrado
sediou o I Seminário Internacional de Educação Ambiental. Todas estas iniciativas foram consolidando um documento/programa internacional de
Educação Ambiental, objetivando educar o cidadão, na perspectiva de encontrar soluções sustentáveis nesta era da tecnologia.

Em 1992 foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das nações Unidas para o meio ambiente – ECO 92, com o objetivo de debater problemas
ambientais – Onde produziu seu principal documento a Agenda 21. Já em 2002, na cidade de Johannesburgo, aconteceu a Cúpula Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 10 (10 anos depois da Rio 92) para avaliar o progresso dos acordos estabelecidos na Rio 92. Em 2012 à
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável
para as próximas décadas. Em 2015, os países tiveram oportunidade de adotar a nova agenda de desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, que
resulta nos novos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), entre eles o combate à pobreza.

2.1 – Conceituando e problematizando a Educação Ambiental

A história da Educação Ambiental sempre foi pensada a partir de duas perspectivas predominantes, a preservacionista e socioambiental. Neste
trabalho fazemos uma opção intencional para a segunda, uma vez que não objetivamos trazer um parecer técnico para solucionar o problema da
degradação do meio ambiente, mas pensar o como as intervenções humanas são danosas para o seu habitat. Nesta perspectiva optamos também por
um paradígma marxista que traz em sua essência uma crítica direta e concisa aos ditames do capital orquestrado pela burguesia que pensando em
explorar novos territórios e/ou mercados sempre novos “invade todo globo.

Necessita-se estabelecer-se em toda parte, explorara em toda parte, criar vínculos em toda parte” (MARX, 2001, p. 12). Mais do que isso, “A burguesia
submeteu o campo à cidade, criou grandes centros urbanos; aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos campos e, com
isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida rural” (MARX, 2001, p. 14). Quando optamos por uma linha marxista de ver
o mundo, subtende-se que a vida ganha destaque, mas uma vida que urge do clamor dos oprimidos. Sabendo-se que “As questões ecológicas não são
questões que podemos fingir desconhecer, elas são questões que determinarão o presente e o futuro da humanidade” (SOUZA, 2004, p. 09).

Uma vez tendo feito esse recorte partimos da premissa de Mutim (2007, p. 115) que concebe a Educação Ambiental como

Articulação sistêmica dos processos educativos formais e não formais é parte vital e indispensável para se chegar ao
desenvolvimento local e a gestão de sociedades sustentáveis, pois é maneira mais direta e funcional e se atingir objetivamente
a meta da participação dos indivíduos e das comunidades locais/territórios na tomada de decisão a respeito do patrimônio
socioambiental.

Quando o mesmo pensa em uma articulação sistêmica, ele nos situa em uma dimensão cientifica, pois não se trata de uma simples opinião ou de um
disse me disse, que se fundamenta em simples devaneios. Contudo, mesmo que ele reconheça o valor produzido na academia, aproxima de nossa
discussão o fato de querer atingir os indivíduos, a comunidade local e os territórios. Penso ainda que neste fragmento de seu texto ele deixa claro,
mesmo que não explicito, qual é a prioridade e os prioritários da Educação ambiental.
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Mutim (2007, p. 118) ainda nos propõe todo um deslocar da academia quando nos instiga a pensar que “Podemos atuar enquanto universidade junto a
outras organizações da sociedade civil nos espaços públicos de concentração, fazendo com que os processos educativos formais comunitários possam
ser utilizados como instrumentos ou mecanismo de gestão” [...]. Ao invés de uma sala com muros e grades, uma tenda armada no seio da comunidade,
ao invés de cadeiras metálicas, muitas vezes uma lona estendida no chão. O professor pesquisador dialoga tanto com o livro como com as páginas da
vida vivificadas nos discursos coloquiais, nem sempre uma gramatica perfeita, mas repletas de vida, signos, significados e significações.

Nessa mesma direção, Dowbor (2011, p. 03) compreende que “Promover o desenvolvimento local não significa voltar as costas para os processos mais
amplos, inclusive planetários; significa utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da comunidade”. A exemplo de Mutim, Dowbor
pensa a Educação Ambiental a partir de dois movimentos. No recorte acima ele utiliza do termo “mais amplo” ao referir sobre o conhecimento macro,
mas se volta para o micro quando pensa estes mesmos saberes hegemonizantes diluídos para contemplar os interesses da comunidade o mesmo
conclui afirmando que “Todos somos responsáveis pela construção de sociedades sustentáveis” (DOWBOR, 2011, p. 13).

A Educação Ambiental não é somente preservação da natureza, mas também, as relações entre o homem e o meio ambiente, refletindo as
possibilidades de transformação. Compreendendo assim a importância de “pesquisar intenções, motivações, representações sociais, ideologias que
não são mensuráveis, ou mesmo “observáveis” de forma direta e precisa” (MUTIM, 2007, p. 10).

Com a necessidade de uma urgente mudança de comportamento social para a permanência do conceito de desenvolvimento sustentável, é preciso
“educar para a compreensão humana” (MORIN, 2002, p. 93). Dessa maneira a Educação Ambiental deve ser um processo permanente de
aprendizagem que tem um grande valor na formação de cidadãos com consciência local e planetária.

3 – Uma historicidade da Agroecologia

É possível pensarmos em um modelo de fazer agricultura que tenha os mesmos princípios de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável Teria,
por exemplo, estratégias para preparar a terra, matar a bactéria dos produtos, sem trazer tantos danos ao meio ambiente Pois bem, com o intuito de
responder esta e tantas outras questões nesta perspectiva foi pensado os cursos de Tecnologia em Agroecologia no Brasil. Neste tópico do trabalho
nos propomos a construir, de forma simplificada, a historicidade da agroecologia no país, para em um segundo momento problematizar a forma que a
mesma tem sido problematizada.

A primeira dificuldade de pensar o que denominamos historicidade da agroecologia é a carência de materiais ou publicações com estas informações.
Não se observa também, a exemplo da Educação Ambiental, congressos de grande porte para discutir a mesma. Pensamos que por dois motivos,
primeiro por ser uma discussão proporcionalmente nova, segundo por que nos congressos ela vem como uma das vertentes ou linha de pesquisa de
congressos que a grande temática é o Meio Ambiente, Agronomia, Agronegócios, Biologia, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental. Ou
seja, se buscarmos no mundo virtual algum congresso especificamente de Agroecologia, a possibilidade de termos inúmeras dificuldades de
encontrarmos é grande, mas se nossa pesquisa for mais direcionada, vamos perceber publicações direcionadas em congressos com a demarcação
das grandes temáticas anteriores.

Tendo feito estas considerações, precisamos ressaltar que é significativo o número de Cursos de Tecnologia em Agroecologia no País. Hoje, por
exemplo, levando em consideração as Universidades públicas temos em torno de 25 cursos no solo brasileiro e, até a publicação deste artigo
percebemos a existência de um curso em Bagé – RS, na Universidade da Região da Campanha – URCAMP. Assunto este que vamos tecer neste
tópico do artigo em que temos como objetivo trazer a sua historicidade. De certa forma vamos responder onde esse curso está presente, em que
lugares no território nacional, qual o seu tempo de duração e etc. Entendemos que, ao pensar esta realidade, todavia já estávamos diferenciando de
outros conceitos como, agricultura, agronegócio e outros, mas que se diferem na prática de cada um.

Tomando por base o Projeto Político Pedagógico do Curso de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo – UFRB
percebemos uma carga horária total de 2426 horas, sendo 80% obrigatórias e outros 20% divididas entre optativas e atividades complementares. No
que tange à organização das disciplinas, 77% são específicas, 8% básica, 8% comum e 7% complementar. Ao olharmos para este documento
percebemos algo bem sólido. O profissional a ser formado neste curso terá uma perspectiva holística e interdisciplinar. Contudo, percebemos também
uma carência no que tange a uma aproximação com a Educação Ambiental, pois em 2426 horas são a carga horária total e somente 60 horas não
especificadas no Projeto que são destinadas à Educação Ambiental. Considerando que esta afirmação é a partir dos dados encontrados no PPP, pois
no cotidiano do curso isto pode ganhar outros contornos, pois não necessariamente é uma disciplina que vai garantir a presença da Educação
Ambiental no curso.

O curso de Agroecologia está espalhado em vários estados. Amazonas, Mato Grosso do Sul e Paraíba nas Universidades Estaduais. Acre, Amazonas,
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Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe nas Universidades
Federais e em Rio Grande do Sul em uma Universidade privada. Geralmente este curso tem duração de uma média de 3 a 4 anos.

3.1 - Conceituando e problematizando a Agroecologia

O que é Agroecologia Caporal (2009) nos convida a responder à esta pergunta meio pelo inverso, ou seja, ele nos diz que é mais fácil dizer o que não
é agroecologia. Para o autor, muitas vezes denominamos agroecologia como modo de produção ou como intervenção ecológicas imediatas. Quando
interpretamos desta maneira construímos um olhar muito tecnicista, quando na verdade trata-se de uma ciência muito mais complexa.

Caporal (2009, p. 46) vai nos dizer que Agroecologia pode ser conceituada como uma ciência que objetiva-se,

“Integração dos saberes históricos dos agricultores com conhecimento de diferentes ciências; possibilitar a compreensão, a
análise e a crítica do atual modelo de desenvolvimento e da agricultura; estabelecimento de novas estratégias para o
desenvolvimento rural e novos desenhos de agricultura mais sustentáveis”.

Vamos problematizar de forma didática o pensamento acima:

1º “Integração dos saberes históricos dos agricultores com conhecimento de diferentes ciências”.

Aqui ele nos remete à função interdisciplinar da Agroecologia, pois a mesma, além de unir vários conceitos pormenorizados na Academia, ela também
considera o saber do homem do campo, o agricultor. Diríamos o saber da terra. No próprio curso de Tecnologia em Agroecologia, aqui exemplificado
por uma análise breve, sintética e introdutória do PPP do curso existente na Universidade Federal do Recôncavo Baiano podemos observar a
complexidade do que é estudado ao estudar-se esta temática. Na verdade, em tempos hodiernos, podemos compreender a Agroecologia como uma
disciplina científica, como uma prática agrícola ou como um movimento social e político. Não dá para pensar a Agroecologia de forma não
interdisciplinar, uma vez que a mesma é uma ciência integradora que agrega, como já foi salientado anteriormente, tanto saberes/conhecimentos de
outras ciências, como saberes populares e tradicionais. O que nos aproxima do pensamento de Mutim (2007) quando o mesmo disse da necessidade
de tecer uma síntese do pensamento da academia com o saber das comunidades. Nós mesmos, ao falar desta citação do professor/pesquisador
Avelar Luiz Bastos Mutim do Grupo de Pesquisa Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios GEPET, pertencente ao
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Bahia – UNEB. Trazemos a descrição do autor aqui por dois motivos, primeiro
por considerar urgente o que ele propôs, sendo assim podemos por este artigo instigar outros pesquisadores a aprofundar nesta temática a partir do
autor citado, considerando o nosso segundo motivo que é o respeito a sua biografia.

2º “[...] possibilitar a compreensão a análise e a crítica do atual modelo de desenvolvimento e da agricultura”.

Podemos nos perguntar aqui o que seria uma análise crítica. Ao responder à esta questão, nos voltamos ao próprio objetivo da Agroecologia, que é, de
forma interdisciplinar, propor um modelo alternativo de fazer agricultura de forma sustentável, para fazer isto, faz-se necessário conhecer o modelo
atual, absorver o que já se faz, compreender, analisar para depois tecer uma criticidade.

3º “[...] estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos desenhos de agricultura mais sustentáveis”.

Pois bem, após compreendermos a Agroecologia como uma prática/vivência interdisciplinar, depois de termos feito uma análise crítico-compreensiva
do modelo predominante de agricultura, faz-se necessário propor novos desenhos/modelos de agricultura, agora de cunho mais sustentáveis.

Percebemos sobretudo uma dimensão axiológica ao conceber desta maneira as funções da Agroecologia, pois, a “Ética é fundamento da condição
humana que vive e medita sobre si, sobre seu lugar, sobre sua casa, sobre o seu mundo (SOUZA, 2004, p. 06). Mais do que isto, “Não há questão
ética, ou seja, não há questão humana, que não seja uma questão ecológica, assim como não há questão ecológica que não seja, por sua própria
essencialidade eco-lógica, também uma questão humana” (SOUZA, 2004, p. 07). Entendemos como ética o fato deste saber ser em sua essência
teórico-prático e interdisciplinar. Ou seja, a valorização de saberes diversos e a necessidade de dá uma resposta substancial à sociedade. Isto é um
caminhar meio que na contramão pois, “Em toda a era moderna, o esforço dos filósofos morais visou reduzir o pluralismo e eliminar a ambivalência
moral” (BAUMAN, 1997, p. 29). Há uma implicação e uma preocupação com os outros, pois, “é interessante constatar que quanto mais se desenvolve a
globalização, mas as pessoas estão resgatando o espaço local, e buscando melhorara as condições de vida no seu entorno imediato”. (DOWBOR,
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2011, p. 03).

4 - O caminhar da pesquisa

Estaremos refletindo a relação entre a Educação Ambiental e a Agroecologia, questões refletidas frequentemente em nosso cotidiano, através do Curso
Superior de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na Cidade de Cruz das Almas no Recôncavo Baiano, que é
o resultado de uma parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e movimentos sociais.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem como finalidade colaborar no processo de desenvolvimento do Território do Recôncavo, do Estado
e do País por meio da formação de quadros científicos e técnicos que atendam às necessidades da sociedade, onde a Agroecologia é pensada para
um desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico tanto no estado quanto no país.

No Projeto Político Pedagógico – PPP do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB
estabelece ações pedagógicas com base no desenvolvimento de procedimentos e atitudes com responsabilidade técnica e social, entre os seus
princípios: Uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente; o emprego do raciocínio reflexivo, crítico e criativo; e o atendimento às
expectativas humanas e sociais, no exercício das atividades profissionais. Buscando formar profissionais capazes de atuar de forma crítica e criativa na
identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, ambientais, gerenciais, organizativos
e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade por meio de um processo integrado de ensino, pesquisa e
extensão de qualidade, capaz de dotar os discentes de discernimento e habilidades para pesquisar, propor, gerenciar e conduzir tecnicamente
mudanças, bem como a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de promover e conservar o equilíbrio ambiental.

E como objetivos específicos foram elencados: 1 - O(a) Tecnólogo(a) em Agroecologia deverá ser um(a) profissional com formação generalista,
técnico-científica, com visão crítica e reflexiva. 2 - Deverá ser capaz de se adaptar, de modo flexível, crítico e criativo, às novas situações e propor a
resolução de problemas, considerando seus aspectos ambientais, tecnológicos, políticos, econômicos, sociais e culturais. 3 - Deverá ter condições de
reconhecer as especificidades regionais e locais, relacionadas a sua área de atuação, contextualizá-las e correlacioná-las a realidade nacional e
mundial da produção sustentável de alimentos, atuando como agente de mudança na gerência de sistemas agroecológicos produtivos, de forma
inovadora e pautada nos princípios da ciência agroecológica e da ética profissional. 4 - Deverá articular teoria e prática, mobilizando-as de maneira
eficiente e eficaz para atender funções de natureza estratégica, ambiental, tecnológica e de sustentabilidade requeridas nos processos de produção de
alimentos.

Entendendo que as demandas da pesquisa, em questão, propõem pensar nos aspectos da realidade, nos quais não podem ser quantificados e sim
voltados a explicação e compreensão da dinâmica das relações sociais. Para André (2013, p. 97) “As abordagens qualitativas de pesquisa se
fundamentam numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas,
enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados”.

Dessa forma, buscamos não somente mapear a realidade, mas propor caminhos e pensar alternativas, pois[..] “lidamos com uma realidade construída
por pessoas que se relacionam por meio de práticas que recebem identificação e significado pela linguagem usada para descrevê-las, invocá-las e
executá-las; daí o interesse pelas especificidades qualitativas da vida humana” (MACEDO, 2006, p. 12).

Considerações finais

Durante todo o nosso percurso neste trabalho buscamos perceber uma possível interação entre conceitos de Educação Ambiental e Agroecologia. Pois
pensamos que a academia “como espaço de sistematização de saberes científicos e culturais adquiridos ao longo de nossa história” (MARINHO, 2004,
p.28). sabendo ainda que coube a nós aqui “o desafio de guiar o barco da vida, traçando rotas que definirão o nosso percurso e o nosso tempo por
aqui” (MARINHO, 2004, p. 28). Sabendo-se que tanto uma prática como outra estão a serviço do cuidado com a casa comum.

Boff (1999) retoma uma Fábula de Higino, o mito do cuidado, o qual retomamos ao final deste trabalho para propor novas possibilidades de discussão:

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe
forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter.

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia
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moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome.

Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do
corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada.

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa: "Você, Júpiter, deu-lhe o
espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura.

Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por
primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver.

E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que
significa terra fértil.

A nossa proposta nesta construção se justificou em perceber que tanto na prática da Agroecologia, como na Educação Ambiental, há uma preocupação
em desenvolver métodos sustentáveis. Qual a singularidade de cada prática O que as distancias e o que aproxima Seria a mesma coisa Um conceito
está fundado dentro do outro Um conceito é continuidade do outro Percebemos que a relação se encontra justamente no objetivo em comum de cuidar
do planeta. O desenvolvimento sustentável não pode ser indagado fora desta ótica pois devemos “pensar o desenvolvimento não como um fim em si
mesmo, mas como uma ação capaz de contribuir para a qualidade da vida de todos que aqui estão e virão” (MARINHO, 2004, p. 30).

É urgente repensarmos a nossa forma de ser e viver, pois, “Atualmente quase todas as sociedades estão enfermas. Produzem má qualidade de vida
para todos, seres humanos e demais seres da natureza (BOFF, 1999, p. 136). Na verdade, a cada dia definitivamente estamos cada vez mais distantes
de ter uma vida pautada por esta palavra tão cara chamada cuidado. Para Morin (2007, p. 59)

O ser humano é um ser capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e estável. Sorri, ri, chora, mas sabe
conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansiosos, angustiado, gozado, ébrio, extático, é um ser de
violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da
morte, mas que não pode crer nela, que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia, que é possuído pelos
deuses e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias; nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também
de ilusões e de quimeras.

Por fim percebemos que o nosso desafio pode ser endossado pelo pensamento arendtiano. Uma vez que chegamos em uma casa já habitada, somos
convocados a cuidar e a zelar pela mesma, desenvolver sustentando, para que os novos que irão chegar, possam encontrara um planeta habitável.
Para Almeida (2008, p. 467), “A Educação se insere nesse meio: entre um mundo que é mais velho que as crianças e potencial renovador que estas
trazem consigo”.

Se por um lado é dever da educação “ensinar” o cuidado pelo planeta, cabe à Agroecologia explorar sem danificar, ou pelo menos buscar meios e
alternativas que danifique menos. Na verdade, o que propomos também, tanto em uma prática como em outra, é uma ética da alteridade, pois
entendemos que,

[...] o impulso de agir em benefício do outro presente é em si inato. Está latente em cada um de nós, esperando o
desenvolvimento gradual em uma sucessão de relações de cuidado. Estou sugerindo que a nossa inclinação para a moralidade
– e o interesse nela – derivam do cuidado. No cuidado, aceitamos o impulso natural de agir em benefício do outro (NODDINGS,
2003, p.110).

Enfim, “a esperança sempre voltada para o novo” (FREITAS, 2010, p. 10). Pensamos mais na ótica da Educação Contemporânea e, dentro deste
trabalho, a Educação Ambiental, “A postura do professor é sumamente importante, pois ele é o referencial de mundo, modelo de todos os adultos,
diante do jovem” (FREITAS, 2010, p. 09). A Agroecologia neste cenário é também uma possibilidade de uma vez transformados pela Educação
Ambiental, tornam-se fecundas o desenvolvimento sustentável, uma forma de ser e viver nova no planeta.
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