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RESUMO
É apresentada esta dissertação, escrita em um formato narrativo, em que o autor,
inspirado por um estilo ficcional, pretende expor um panorama das representações e
práticas de Educação Ambiental e de Ensino de Ciências em contextos escolares
multiculturais de Bogotá. Para fazer isso, fundamenta-se nas contribuições teóricas
e conexões que podem ser tecidas a partir de uma perspectiva política da Educação
Ambiental, inspirada no conceito de saberes ambientais, e a proposta de um ensino
de ciências culturalmente sensível. O autor em um estudo de campo aborda esses
cenários escolares com lentes antropológicas. Ali,

através de entrevistas semi-

estruturadas, recolhe os sentidos e representações de ambiente, educação e ciência
oferecidos por oito professores de Ciências Naturais de escolas periféricas de
Bogotá. Produto desta aproximação empírica e afetiva, e da apropriação do conceito
de saberes do cotidiano ou artes de fazer, o autor consegue estabelecer alguns
sinais, reflexões e possibilidades para desenvolver uma proposta de ensino de
ciências ambientalmente sensível relevante para contextos escolares marginalizados
em Bogotá. Um ensino de ciências ambientalmente sensível é inspirado em uma
representação de ambiente que o autor denominou como orgânica ou vitalista.
Também se baseia em uma compreensão da ciência como um tipo de conhecimento
culturalmente situado, útil para a expansão do universo simbólico e da praxis política
dos seres humanos. Esta proposta de ensino de ciências é um convite para
conceber a educação, a partir da dupla experiência-sentido, como um trabalho
artesanal que acontece em ambientes escolares entendidos como laboratórios de
tradução cultural, sendo os professores de Ciências Naturais uns dos sujeitos ativos
dessas traduções.
Palavras-chave: Artes de Fazer. Educação Ambiental, Ensino de ciências.
Multiculturalismo. Tradução cultural.

ABSTRACT
This dissertation presented through a narrative format where the author, inspired by
a fictional style, wants to show a panorama of the representation and practices of the
environmental education and the sciences teaching in multicultural scholar context
from Bogotá. For that, it is based on the theoretical contributions and connections
that can be bounded between a politic perspective of the environmental education,
inspired on the environmental knowledge concept and the culturally sensitive
science-teaching proposal. The author in the field study approximates to those
scholar scenarios with anthropological lenses, where trough of semi structured
surveys gets the senses and representations of environmental, education and
science offered by eight teachers of natural science of peripheral schools from
Bogotá. Product of this empirical and affective approximation and the appropriation of
the daily knowledge or art of make, the author establishes some hints, reflections and
possibilities to develop a sensitive environmental science teaching propose
according to marginalized scholar context in Bogota. A sensitive environmental
science teaching is inspired in a representation of the environmental that the author
denominates like organic or vitality. Likewise, it is nourished of the understanding of
the science like a culturally determined knowledge, useful to the symbolic universe
expansion and the political praxis of the human being. This science teaching
propose, is an invitation to conceive the education from the experience-sense duple
such as artisanal task that is developed in scholar scenarios understood as cultural
translation laboratories where the natural science teachers are the active subjects of
these translations.
Keywords:
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make.

Cultural

Multiculturalism. Science teaching.

translation.

Environmental

education.
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PRELÚDIO
O ser humano é uma busca contínua, um projeto de identidade fracassado
no qual queremos nos representar como deuses no teatro das relações atorais da
comédia chamada vida. Ali nossas identidades e múltiplas vozes são tecidas, se
misturam, se confrontam. Não podemos dizer que somos um, ou que somos dois,
pois somos muitos, somos nas palavras de Souza (2006) “um arquipélago de
subjetividades que se combinam diferentemente sob múltiplas circunstâncias
pessoais e coletivas”; por isso no entendimento de Gallo (2002), o fruto de uma
escrita não pode ser julgado como individual, pois não há sujeitos individuais,
apenas agenciamentos coletivos.
A partir deste olhar podemos nos desenhar como cronópios1 rebeldes que
fogem das formas e dos corpos; como borboletas amarelas2 que voam em direção a
uma liberdade impossível. Nós somos palavra sensível, palavra líquida que se
espreme e se espalha, que nos transcende e nos limita, palavra mãe e filha de
nossas experiências.
Este texto dissertativo ficcional emerge da apropriação da certeza de
Calderon de la Barca3 quando ele disse: “A vida é sonho”. Nesse sentido, esta
estória vem de um sonho em que o autor também é entendido como ator da
comédia educacional e, assim compreendido, às vezes no curso desta narrativa
levará a identidade e a voz do autor, e por vezes, levará a voz do ator filho daquele
autor.
Portanto, este exercício de escrita dissertativa segue a indicação de Larrosa
(2004), para criar uma distância entre nós e nós mesmos, mostrando uma
estranheza com aquilo que nos é mais íntimo, neste caso, tentando pensar em mim
a partir do ponto de vista da minha transformação.

Entendendo segundo Hall

(1997), que a identidade não emerge de um centro interior, de um Eu verdadeiro e
único, mas dos diálogos e lutas entre as representações, símbolos e discursos
movimentados pelas culturas.
Assim, o relato terá duas vozes minhas, a voz do autor (Giovanny) aquele
que sonha com a flexibilidade e fluidez própria dos líquidos viscosos, através de
1

Personagens de ficção criados na literatura de Julio Cortázar.
As borboletas amarelas acompanham sempre a Mauricio Babilonia, personagem do romance Cem
Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez.
3
Escritor espanhol, criador da peça teatral: La vida es sueño.
2
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movimentos brownianos da alma, caminhando no tempo para frente e para trás,
para cima e para baixo nos degraus da experiência, como numa escada que chega
até o centro da terra e que se perde nas nuvens, observando e descrevendo com
uma linguagem ensaística e metafórica as apresentações atorais de sua criação.
A outra voz é a de Lloviznas (sua criação), que é o ator principal aparecendo
em um primeiro momento com a identidade de professor de escola pública e, em
seguida, surge como pesquisador, considerando e expondo, em uma linguagem
formal e acadêmica, algumas reflexões relacionadas com o ensino das ciências e a
prática da educação ambiental em escolas das margens de Bogotá.
Dá para pensar também, nas várias interpretações que podem emergir da
leitura deste texto ficcional; a tentativa implícita nele, de refletir a natureza ambígua
do ser humano, concordando com Rolnik (2007) que a angústia gerada por nossa
condição ambígua é a energia nascente dos mundos, daí surgem todas as
estratégias do desejo, todos os personagens, todos os dramas, narrativas e
destinos.
Essa condição ambígua daquele acúmulo de energia encerrado em uma
pele quente e elétrica (Homo sapiens sapiens), é expresso nesta dissertação, às
vezes se desdobrando, irradiando e dispensando paixão sem sentido, e às vezes
juntando e autoorganizando símbolos naquele jogo racional de reunir palavras e
inventar teorias.
Mas, tanto Lloviznas quanto Giovanny, não representam nenhum dos dois
extremos, pois eles tampouco podem fugir da natureza ambígua e potencialmente
múltipla do ser humano e, os dois, ao longo do texto às vezes terão seus momentos
de juízo racional sistemático e às vezes terão suas conexões passionais, seus
derrames.
Nesta estória a voz do ator Lloviznas irá interagir através de entrevistas com
as vozes de alguns outros atores (co-autores) da comédia educacional, nesta vez
professores de Ciências Naturais como Florecita Rockera, Electron, Lapizlazulli entre
outros. Essas vozes emergem e têm como pano de fundo os murmúrios da
criançada e dos colegas que os acompanham no cotidiano escolar; ou talvez esses
sons leves e constantes, sejam os sussurros das memórias escondidas nos cantos
da consciência que às vezes emergem e estimulam poesias, relatos, dissertações.
Giovanny-Lloviznas
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UMA INTRODUÇÃO DESDE O AUTOR
Andando pelas areias movediças da práxis política crítica em um contexto e
em um momento de alta complexidade da história colombiana (2007-2014),
encontrei-me ligado laboral, profissional e sentimentalmente à prática educativa nos
bairros da periferia da cidade de Bogotá. Lá, no meio do ativismo um pouco
irreflexivo que ocorre a partir das tarefas urgentes e emocionantes da militância,
assim como das restrições próprias dos limites e barreiras políticas decorrentes dos
discursos hegemônicos das instituições e da inércia alienante do formalismo; além
das decepções e mal-entendidos quando a realidade não corresponde aos sonhos,
surgiram-me algumas reflexões e perguntas para tentar entender os meus passos e
intervir de forma mais eficaz e ética naqueles contextos escolares. Perguntas, sobre
o papel da escola naquelas microgeografias nos processos de constituição de
identidades; e sobre os aportes e possibilidades de nós, como professores de
Ciências Naturais, na construção de uma cidadania emancipada ou sobre como abrir
os territórios de saber-poder que nos determinam como simples reprodutores de
conteúdo, me assaltavam impunemente.
Naquelas microgeografias as velhas categorias e perspectivas deterministas,
adquiridas na formação como biólogo e em uma militância ortodoxa que haviam sido
as lentes e horizontes das minhas certezas confortáveis e fortes esperanças, foram
insuficientes para explicar um espaço-tempo escolar caracterizado pela incerteza, a
complexidade e a instabilidade.
Giovanny.
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DE CENÁRIOS, AUTORES E ATORES (Ato um)
Não existem, não podem existir, bastidores onde possamos ver de relance
os atores como “pessoas reais”, perambulando em suas roupas comuns,
afastados de suas profissões, revelando com uma candura natural seus
desejos espontâneos e paixões não incitadas. Eles podem trocar seus
papéis, seu estilo de atuar, até mesmo os dramas que desempenham, mas,
eles estão sempre atuando.
(GEERTZ, 1989, p. 48).

Margens. Andrés F. Carvajal, 2016.

Narrando, criando atores e ambientes multiculturais (Cena um)
O Professor de Ciências Naturais e Educação Ambiental, Lloviznas, começa
descrevendo algumas experiências e paisagens vivenciadas no cotidiano de seu
trabalho em uma escola periférica da rede pública de Bogotá, que o perturbaram,
motivaram e inspiraram para entrar nos caminhos da pesquisa em educação
científica e educação ambiental. Duas educações aparentemente contraditórias e
mutuamente exclusivas, mas que ao longo deste trabalho dissertativo o pesquisador
Lloviznas tentará lhes estabelecer conexões, diálogos e solidariedades políticas,
afetivas e pedagógicas. Sem mais delongas segue a voz do professor Lloviznas:
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Microgeografias multiculturais: Escadaria que vai para o céu

Escadaria que vai para o “céu”. Andrés F. Carvajal, 2016.

Esta história começa no cotidiano de qualquer um dos bairros do sudeste de
Bogotá: território periférico daquela cidade cuja topografia é destacada por alguns
pequenos, mas significativos morros com declives bastante íngremes e povoados de
casinhas, muitas das quais bastante humildes e precárias. Um olhar para aquele
panorama traz facilmente à tona a imagem terna de um antigo berço de natal. Um
cartão postal colombiano com uma imagem desses bairros representaria a realidade
mais sincera do país, a tradicional injustiça social que é mais conspícua nas favelas
das grandes cidades colombianas.
As pessoas multicoloridas que têm vindo a criar e preencher essas microgeografias desde os lugares mais diversos e remotos do país, ao balanço das ondas
de violência e deslocamento que têm sido geradas como resultado do conflito social
e armado interno que ainda sofre a Colômbia (GRUPO DE MEMÓRIA HISTÓRICA,
2013), têm alcançado, de jeito engenhoso e recursivo, sobrevivendo sem qualquer
planejamento e com pouca ajuda do Estado, adaptar-se à topografia e traçar suas
rotas e caminhos para tornar mais suportáveis as necessidades e dificuldades e
também para compartilhar as alegrias e esperanças.
Ali, pode-se olhar ruas íngremes bastante inclinadas que, com a chegada
das estações de chuvas, tornam-se em fluxos torrenciais. Essas ruas principais vão
acompanhadas e complementadas por um conjunto labiríntico de escadarias que
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ligam os diversos blocos, prédios e quarteirões do setor. Há escadarias de vários
comprimentos, há algumas que não estão pavimentadas e não têm degraus, elas
são apenas pequenos caminhos de argila; algumas não têm corrimãos e o sucesso
de seu trânsito depende da habilidade e do equilíbrio das pessoas; da mesma forma,
há outras escadarias que têm corrimãos pintados com cores brilhantes.
Mas desta vez vale a pena concentrar-se em uma escadaria, aquela que é
mágica, com corrimãos em verde e vermelho, a qual tenho tido o tempo suficiente
para contar várias vezes seus trezentos e trinta e quatro degraus. Esta escadaria é
significativa para mim porque é uma das portas de entrada para o local onde
trabalhei nos últimos quatro anos: uma bela escola distrital grande e imponente, que
ficou suspensa como uma estrela no topo da colina.
As últimas gestões governamentais de tipo progressista em Bogotá, desde o
ano 2004 até o ano 2015, aumentaram o investimento na educação, construindo
novas escolas públicas e melhorando as condições de trabalho para os professores
e professoras, além de implementar interessantes iniciativas lúdico-pedagógicas
transversais e interdisciplinares de ocupação do tempo livre e de lazer.
É neste contexto político em que nascem centenas de escolas públicas nos
subúrbios de Bogotá, que foram batizadas com os nomes de importantes líderes
sociais e políticos, artistas e escritores, referenciais emancipatórios da Colômbia e
de Nossa América4, efetuando, assim, um agradável gesto simbólico à memória
daqueles mártires e ativistas, tais como: Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Pardo
Leal, María Cano, Carlos Pizarro, Eduardo Umaña Luna, José Asunción Silva,
Bernardo Jaramillo Ossa, entre outros e outras. Para alcançar essas escolas, e
chegar até o topo, tem que subir degraus, muitos degraus...
E por aquela escadaria de corrimãos verdes e vermelhos eu subo à Escola
Nova Colômbia5, quando, por motivos de azar, eu chego atrasado e não posso
pegar o ônibus escolar especial, que por razões de segurança a Secretaria da
Educação disponibilizou a nós, professores, que trabalhamos ali. No entanto, subir
essa escadaria tem várias vantagens, pois melhora a aptidão física, sendo um
excelente exercício subir duas ou três vezes por semana, aqueles trezentos e trinta
e quatro degraus. Também são liberados suficientes hormônios (adrenalina e
endorfinas) que aceleram o coração devido à incerteza que algum evento particular
4
5

Denominação para América Latina criada pelo Poeta Cubano José Martí.
Nome fictício criado pelo autor.

16

e surpreendente possa acontecer; mas especialmente essa escadaria é um ponto de
socialização onde encontram-se os vestígios de vida, os sinais e as histórias dessas
comunidades.
Uma manhã, em uma segunda-feira eu notei gotas vermelhas no chão,
vestígios de sangue fresco. Uma mulher velha, a Sra. Tomasita, ao perceber minha
curiosidade, explicou-me:
- isso foi a briga de ontem à noite.
E eu perguntei-lhe:
- E.... por que foi a luta?
Então ela me respondeu:
- O álcool e as mulheres, professor.
- Que coisas... – respondi.
Várias vezes eu observei essas gotas vermelhas no chão das escadas e,
pelo que me têm dito, são o resultado de brigas e não apenas pelas saias ou pelos
bêbados, também pelo tráfico de drogas ou como consequência de um assalto
violento... Ali as problemáticas são muito complexas. Lá, muitas vezes, se pratica o
roubo, o qual é quase um estilo de vida de alguns de seus habitantes, quase uma
“questão cultural”.
Em outra ocasião, eu vi o acidente de uma jovem afrodescendente de
aproximadamente dezenove anos que descia com seu filhinho nos braços e que em
seu ventre tinha outra criancinha de cinco ou seis meses. Talvez pela fome e a
fraqueza misturadas com a vertigem da altura, seus pés se entrelaçaram fazendo a
jovem cair e rolar vários metros descendo pelas escadas. Ela não deixou o bebê cair
e ele saiu ileso, mas a mãe sofreu machucados múltiplos que, afortunadamente para
aquela família, não foram fortes.
Também tenho visto como as pessoas sobem os degraus desta escadaria,
como se fosse penitência pascal: idosos acima de setenta anos, crucificados em
vida pela artrite, a osteoporose ou o sobrepeso. Outras pessoas fazem um esforço
sobrenatural e lutam contra as suas doenças respiratórias e cardiovasculares,
tentando chegar ao céu da maneira mais rápida possível.
No entanto, nem tudo é tristeza e dor naquela escadaria, pois todos os dias
vão para cima e para baixo centenas de crianças e jovens alegres, que
compartilham suas problemáticas, misturando-se nos seus jogos e brincadeiras, e
que contam uns aos outros as histórias dessas cidades, povoados e aldeias da
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Costa do Atlântico, da Costa do Pacífico, do Eixo Cafeeiro, dos Santanderes, das
Planícies Orientais, do Tolima Grande, do Nariño6, de onde tiveram que sair por
conta da violência política.
Eles tentam esquecer aquele passado de dor e as dificuldades do contexto,
sempre ansiosos para subir mais um degrau e chegar rapidamente à escola Nova
Colômbia, ao paraíso, onde experimentam os melhores momentos de suas vidas, ali
onde os professores os recebem com carinho, onde se tem uma grande área verde
para brincar e compartilhar com os amigos e se apaixonarem pela primeira vez de
uma colega, da vida, do trabalho ou do estudo.
Todas as manhãs e todas as tardes, quando terminam de subir o degrau
número trezentos e trinta e quatro e observam a portaria daquela escola aberta, um
sorriso generoso espalha-se nos rostos daqueles colombianitos. Além disso, nas
madrugadas, dezenas de pessoas, homens e mulheres simples, mas complexos,
descem por aqueles degraus para conseguir honestamente o pão de cada dia, nas
batalhas pela vida no planalto de Bogotá, para ligar os motores e mover as rodas do
“progresso” e da história, voltando todas as noites para suas casas, cansados, mas
com a satisfação de fornecer os alimentos e os suprimentos que seus filhos
precisam para no dia seguinte regressarem a estudar na Escola Nova Colômbia.
Talvez no futuro, tomara que não muito distante, algum líder ou gestor local
ou nacional lembre dos habitantes daqueles bairros e instale um sistema de
teleféricos para tornar mais suportáveis as necessidades e dificuldades daquelas
pessoas. Também seria interessante que, no futuro, os filhos daquela escola
possam ingressar em uma instituição de ensino superior de qualidade e se preparar
para melhorar as condições de vida de suas comunidades e de seu povo.
Mas, enquanto isso, os professores daquela escola enchem-se cada dia com
coragem e amor e, em conjunto com seus alunos, estabelecem as bases, as
escadas e as pontes necessárias para que o conhecimento e a cultura continuem
fluindo nesses cantos da cidade, porque a mestra vida e aquela escadaria tem lhes
ensinado que chegar ao céu não é fácil, e que se alcança passo a passo e sem
licença.
Lloviznas7, 20138.
6

Algumas regiões, sub-regiões e estados da Colômbia.
Pseudônimo do pesquisador.
8
Texto original escrito em 2013, com algumas adaptações dissertativas feitas em 2015.
7
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Culturas múltiplas, uma perspectiva nos teatros escolares em Bogotá
Lloviznas em uma de suas facetas, agora já não com a identidade de
Professor de Ciências Naturais em uma escola pública de Bogotá, mas com a
identidade em construção de pesquisador na área de educação em uma
universidade brasileira, continua a caminhada sobre as areias movediças e as
frágeis pontes da Educação Ambiental, o ensino de ciências culturalmente sensível
e as populações humanas marginalizadas e multiculturais, livrando-se até onde for
possível das certezas teóricas quase dogmáticas que o acompanharam boa parte de
sua vida, impulsionadas pelo seu treinamento sob a racionalidade científica em
Biologia e seu apaixonado ativismo e militância política inspirada em algumas das
grandes metanarrativas e utopias da humanidade na modernidade.
Agora, depois de um processo de profunda e prolongada catarse, Lloviznas
aventura-se pelos descaminhos das incertezas, auto refletindo sobre sua prática de
ensino e tentando compreender as complexas paisagens e horizontes que o
continuarão acompanhando. Para isso, procura novas ferramentas teóricas, menos
sólidas e mais fluidas e permeáveis, e os traços de alguns autores e autoras que o
ajudarão a nutrir as suas inquietações. Nesse sentido Lloviznas concorda com Hall
(1997) no entendimento de que os seres humanos são seres interpretativos,
instituidores de sentido; aderindo nesta vez, à perspectiva ontológica e
paradigmática cuja fundamentação Veiga-Neto (2003) resume da seguinte maneira:
A realidade é uma construção, as interpretações são subjetivas, os valores
são relativos e o conhecimento é um fato político, portanto sempre público
e, por mais que se fale, nunca se saberá o que é este mundo, nem como
ele funciona. (VEIGA-NETO, 2003, p. 13).

A realidade ou as realidades são, assim, construídas, produzidas na e pela
linguagem. Isso quer dizer que o acesso ao “mundo real” se dá pela significação
mediada pela linguagem. Os entes ou coisas que estejam fora da linguagem não
fazem sentido para o ser humano, e o fato de outorgar sentidos às coisas seria um
exercício de relações de poder, ou seja fundamentalmente político (CHAVES, 2013).
Geertz (1989), diz que pensar consiste em um tráfego de símbolos
significantes que o indivíduo encontra no momento de nascer em sua comunidade e
em seu ambiente, e que ele utiliza para impor significados às suas experiências e
assim orientar-se no curso corrente da vida. Portanto o pensamento humano é
basicamente social e público.
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Para Hall (1997), a soma de diferentes sistemas de símbolos aos quais a
língua recorre a fim de dar significados às coisas conformam as culturas. Cultura,
nos termos de Molina (2010), seria tudo aquilo que dá sentido ao que se faz e ao
que se pensa. Sendo assim, a cultura não pode ser mais considerada como uma
variável sem importância ou secundária no entendimento da humanidade e do
indivíduo, senão como algo fundamental e constitutivo das relações sociais (HALL,
1997). Para Molina (2010), a perspectiva cultural é uma valiosa ferramenta para
compreender a ação humana, e como ela é legitimada; pois nela se dão as
representações do que é importante, necessário, bonito, cognoscível, acreditável,
lógico e verdadeiro para os agrupamentos de seres humanos.
Nesse sentido, Guimarães e Sampaio (2014) falam que levar a sério uma
aproximação cultural em educação significa entender que todas as pessoas estão
cobertas de aprendizagens tecidas pela mídia, nas conversas diárias e nos
fragmentos de cidades onde moram ou passam; pois o conhecimento circula na rua,
na praia, na balada, no museu, na igreja, no laboratório, no ônibus e até na escola e
na universidade. A cultura permeia cada cantinho de nosso cotidiano se referindo
aos artefatos, processos e práticas simbólicas de produção e troca de significados,
como as expressões artísticas, gastronomia, mídia, crenças religiosas, currículos
escolares de ciências naturais etc. (GUIMARÃES; SAMPAIO, 2014). O que isto
sugere é que cada instituição ou atividade social gera e requer seu próprio universo
distinto de significados e práticas, sua própria cultura (HALL, 1997).
Molina (2010), aprofunda nesta perspectiva semiótica esclarecendo que
cultura não é uma soma aritmética e cumulativa de elementos e tradições, mas sim
um sistema aberto de relações onde se produz um constante processo de
construção e redefinição dos indivíduos que estão imersos nela.
Sendo assim, a cultura refere-se tanto às redes de significados tecidas pelos
seres humanos quanto aos contextos para interpretar o comportamento humano.
Portanto, poder-se-ia dizer que a cultura atua simultaneamente como contexto
criador de artefatos e como artefato criador de contextos, em um movimento
continuo impulsionado pelas relações de poder construídas através de uma
multiplicidade de vozes e discursos que se encontram, explodem, lutam e se
misturam em diversas geografias e temporalidades.
É preciso entender a noção de contexto cultural como aqueles ambientes
possíveis ditados pelas linguagens disponíveis e utilizados por um grupo particular
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de pessoas, em uma situação específica para estabelecer suas lutas de poder
(LEVI, 1992); portanto não existiria um contexto unificado e homogêneo dentro do
qual e em função do qual os atores idealmente determinariam suas escolhas.
Para Molina, (2010), uma perspectiva interpretativa de cultura, procura um
entendimento dela em termos adjetivos, não substantivos, ou seja, através de um
conceito de cultura que se refira às diferenças, aos contrastes e comparações, e
menos para as propriedades e “essências” de indivíduos e grupos, portanto, cultura
entendida como um dispositivo heurístico para falar de variedade e multiplicidade.
Por outro lado, porém nessa direção, atualmente ainda é comum a utilização
do conceito de diversidade cultural, muitas vezes carregado com românticas e
ingênuas boas intenções, todavia com a tendência a naturalizar e idealizar as
noções de identidade e diferença, fixando-as num tempo específico, desconhecendo
que elas são construções linguísticas instáveis tecidas ao calor das relações
socioculturais e de diferentes tipos de conflitos assimétricos de poder.
Assim a utilização do conceito de diversidade cultural, muitas vezes alimenta
um multiculturalismo celebratório, festivo ou liberal, no qual, assumindo-se uma
natureza estrutural e imóvel da diferença, apela-se para as noções de respeito,
tolerância e convivência entre diferentes, deixando intocadas e inquestionadas as
relações de poder que mantêm uma hierarquia cultural, social, econômica entre os
diferentes grupamentos humanos. Este multiculturalismo ingênuo em nada
problematiza as relações de poder que estão na base dos processos identitários,
contribuindo desta maneira a reforçar uma noção de identidade essencialista,
substantiva, inatista que contribui para manter tudo como tudo “é” (CHAVES, 2013).
Pelo contrário esta mesma autora afirma que a identidade e a diferença não
estão dadas a priori, “não são entidades que existem desde sempre, ou que
passaram a existir em determinado momento, elas são impostas. Elas não convivem
harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias, elas são disputadas”
(CHAVES, 2013, p. 94).
Nessa direção torna-se relevante constituir a noção de multiplicidade de
contextos culturais ou multiplicidade cultural entendida como os conjuntos de
sistemas ou entidades permeáveis e em constante mutação que são necessárias à
compreensão das práticas e discursos dos seres humanos. Por isso, é importante
perceber uma contextualização múltipla, entendendo, na perspectiva de Revel
(1998), que cada ator participa, de maneira próxima ou distante, de processos
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políticos e, portanto, se inscreve em contextos, de dimensões e níveis variáveis, do
mais local ao mais global.
Por exemplo, nas últimas décadas, na América Latina, devido aos efeitos
estruturais da dinâmica complexa do modelo de desenvolvimento global hegemônico
tem-se produzido um processo descrito por Canclini (1997, p. 284) como:
[...] a passagem desde sociedades espalhadas em milhares de
comunidades rurais com culturas tradicionais, locais e homogêneas, em
algumas regiões com fortes raízes indígenas e pouca comunicação com o
resto de cada nação; para um tecido, majoritariamente urbano, onde está
disponível uma oferta simbólica heterogênea, renovada por uma constante
interação entre o local com redes massivas de comunicação nacionais e
transnacionais.

As identidades, formadas a partir desses hibridismos, já não são nenhuma
das identidades originais, ainda que guardem traços e rostos delas. Estes processos
de deslocamento e posterior hibridização geralmente nascem de relações
conflituosas entre os diferentes grupos, sendo ligados a histórias de ocupação,
colonização e destruição (CANCLINI, 1997).
Na Colômbia, devido ao conflito armado de mais de meio século, estas
dinâmicas migratórias para as grandes cidades foram feitas de forma mais intensa e
traumática, criando os subúrbios de Bogotá, cinturões de pobreza 9, interessantes
laboratórios de deslocamento, hibridação e circularidade cultural que carregam
vestígios recentes da dor, mas que levam implícitas sementes de esperança; pois,
como indica Canclini (1997, p. 301): “a sabedoria do exílio, da distância, da viagem,
do choque cultural, pode enriquecer e complicar o saber sobre as margens sociais e
suas transgressões”.
Assim, perante o aturdimento causado pela vastidão e complexidade da
cidade e o estresse pela incapacidade de compreendê-la e atingi-la, os colombianos
que moram naqueles subúrbios, passageiros da tragédia, caminhantes da vida,
carregam nas suas costas e corações diversos saberes e tradições das suas
ruralidades multicoloridas, procurando a intimidade e confiança, consolidando o que
Canclini (1997, p. 284) denominou como “formas seletivas de sociabilidade”, criando
circuitos, redes, fronteiras imaginárias, grêmios, espaços-tempos que misturam em
várias direções, sentidos (horizontal, vertical, oblíquo, circular), níveis e intensidades
as diferenças étnicas, etárias, de classe, culturais e políticas.
9

Conceito da teoria crítica que descreve cenários das periferias urbanas caracterizados pelas
grandes carências materiais e os baixos níveis de qualidade de vida.
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Personagens: os professores de Ciências Naturais como educadores/as
ambientais
Os territórios movediços de comunidades escolares fluidas são o pano de
fundo que causam inquietação a Lloviznas e onde exercem sua atividade
profissional os sujeitos de sua pesquisa: os professores de Ciências Naturais. Mas,
por que a escolha destes sujeitos? Porque nessa faceta Lloviznas passou por
mudanças profissionais e como ser humano e, em diferentes reflexões de
autocrítica, tem pretendido encontrar e explorar como seus/suas colegas e
companheiros/as de viagem enfrentam e respondem aos desafios, as dificuldades,
dúvidas e desejos que ele também enfrentou e enfrentará na sua vida profissional.
Além disso, Lloviznas entende que os professores/as de Ciências Naturais
são atores/atrizes fundamentais para o processo de articulação e tradução dos
saberes da cultura científica com os conhecimentos do cotidiano que fluem naqueles
ambientes. Desta forma, são adicionadas pelo menos duas novas linguagens e
níveis de análise ao complexo pano de fundo dos cenários multiculturais: a
linguagem do conhecimento científico e a linguagem da ciência escolar, com seus
respectivos muros, fronteiras, traduções, ritos, transposições, e suas pontes tecidas
nas múltiplas identidades e discursos dos professores de Ciências Naturais. Por
compreender esse tráfego de símbolos entre a ciência, o ensino, e o cotidiano,
naquelas margens sociais, Lloviznas, começa a perceber a escola como um lugar
cultural.
Segundo Bujes (2007), neste lugar cultural os atores escolares são
construídos parcialmente através da utilização de formas específicas de ação
institucional, sendo relevante conhecer como essas operações constituem
eventualmente suas subjetividades.
Um conceito importante para a compreensão das dinâmicas interculturais
dentro do nicho escolar é o conceito da circularidade entre culturas, designado por
Ginzburg (2006), que explica os relacionamentos circulares feitos de influências
recíprocas entre as culturas hegemônicas e as culturas murmurantes em
movimentos brownianos carregados de tensões históricas e astúcias criativas que
representam jogos de linguagem e relações de poder. O conceito de circularidade
cultural confronta tanto as ingênuas e românticas teses sobre as edênicas
autonomias culturais quanto, as deterministas teses de continuidade hierárquica das
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culturas. Nestes movimentos e tensões vão se criando aproximações e conexões,
acomodações e deslocamentos, ligando discursos e significados abordados em
momentos diferentes, perspectivas diversas, contextos conflitantes de onde explode
um fluxo de rupturas e descontinuidades (TURA, 2002).
A circularidade das culturas projetada para o campo educacional nos diz que
os atores escolares não são entidades passivas, moldados cegamente pelas
disposições administrativas, pois tanto os alunos quanto os professores apresentam
discursos originados em suas cotidianidades e suas heranças culturais, que, com
várias táticas, enfrentam os discursos hegemônicos tanto da racionalidade científica
como das práticas de ensino tradicionais, produzindo hibridações, ligações, rupturas;
multiplicando assim as culturas e as possibilidades de relacionamento, tornando-as
mais complexas e heterogêneas. Para Hall (1997), em toda regulação normativa,
com frequência e sempre no fim, há ruptura, pois de outra forma não haveria
qualquer mudança, e o mundo se repetiria a si mesmo simples, triste e infinitamente.
Portanto a escola atualmente é um lugar cultural que não corresponde
meramente a um lugar físico cercado por muros de tijolos materiais. Com o advento
das tecnologias da informação, a interação entre os atores da escola (professores,
estudantes, funcionários, gestores) ultrapassa o espaço físico e institucional. Estas
redes se estendem para outros espaços físicos como os centros culturais, de
entretenimento, cenários esportivos, de lazer, religiosos, a família, a mídia, os
espaços virtuais (internet com suas redes sociais) e as novas tecnologias que nestes
tempos contemporâneos são um elemento conspícuo no jogo de identidades e
relações sociais. Segundo Hall (1996) as novas tecnologias possibilitam uma síntese
do espaço e do tempo, introduzindo mudanças significativas na consciência popular
e na conformação subjetiva dos processos de pensamento, multiplicando e
virtualizando as opções de viver, e de nos ver.
A ação desta multiplicidade de fatores faz com que os atores escolares
apresentem uma “ecologia conceitual” heterogênea, sendo integrada não só por
fatores lógicos, mas que, além disso, envolve crenças, valores e compromissos
estéticos e ideológicos (MOLINA, 2010, p. 96).
Esta participação multicultural dos atores escolares, segundo Carvalho et al.
(2014) cria a necessidade de relação entre as fronteiras culturais, levando a se fazer
perguntas relacionadas a como possibilitar traduções prazerosas para e das culturas
múltiplas e, para e do cotidiano escolar ou, ainda, como a cultura é expressa nas
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práticas de ensino. Pois, embora atualmente a escola tenha perdido sua
centralidade como distribuidora da ortodoxia em matéria de prática social, ainda
corresponde-lhe uma importante tarefa de articulação entre o saber técnico e o
saber social.
A escola, compreendida como um local onde diversas culturas e expressões
estabelecem contato e se multiplicam constantemente, representa um espaço
complexo, onde, nas palavras de Canclini (1997) se desmoronam todas as
categorias e binarismos tradicionais do pensamento racional e instrumental da
modernidade, sendo necessário reivindicar novos elementos teóricos para a
interpretação de suas dinâmicas.
Para Tura (2002), estas mudanças nas funções da escola enfatizam que ela
é agora um lugar privilegiado (laboratório) de reuniões e articulações entre diferentes
modelos culturais. Nestas redes de comunicação, o professor de Ciências Naturais
desempenha uma tarefa fundamental, porque se a escola é um laboratório
linguístico de tradução cultural, os professores são os sujeitos-atores dessa
tradução, cabendo-lhes desenvolver complexas competências poliglotas.
Para a existência de uma comunicação e tradução eficazes se requer um
substrato básico de conhecimento compartilhado e, nesse sentido, por causa de sua
experiência de vida e sua formação profissional, corresponde-lhe ao professor de
Ciências Naturais ser o engenheiro que construa as pontes a partir das costas dos
saberes do senso comum das culturas onde moram os alunos até as margens do
conhecimento historicamente construído da cultura científica e, através dessas
pontes fazer traduções elegantes.
Os professores de Ciências Naturais das escolas, entendidos como
“tradutores”, devem considerar que a transmissão dos conteúdos culturais está
sujeita aos conflitos de interesse, às mudanças de contextos, à aleatoriedade da
interação comunicativa e outros fatores. É por isso que a apropriação feita pelo
aluno reflete parcialmente (as vezes minimamente) os conhecimentos selecionados
pelos professores por serem considerados importantes, necessários, úteis, etc.
Nesse sentido se sobrepõem e competem valores em vários níveis e direções.
Deste modo a tradução poderia ser entendida como uma movimentação
política, um instrumento-ético-chave nos espaços de fronteiras culturais onde existe
a passagem entre as culturas, que facilitaria que essas fronteiras sejam
ultrapassadas e conectadas. A tradução garante os processos de negociação e nos
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ensina que não há pureza cultural, uma vez que os códigos criados por um grupo
podem e precisam ser problematizados ou modificados. Então, traduzir seria, nos
termos de Carvalho et al. (2014), colocar as diferenças culturais em contato, seria
fazer um tipo de Educação Ambiental10.
Uma Educação Ambiental que, nas margens dos contatos multiculturais,
possibilite a desestabilização dos referenciais culturais hegemônicos. Assim, permitir
que destas traduções surjam encontros potentes, ou seja, aqueles encontros que,
segundo Paraíso (2015), levam a emergir as diferenças de cada sujeito, as quais os
fazem seguir caminhos desconhecidos e que, aliás, lhe trazem alegrias.
Resumindo: poderia se dizer que para o processo de ensino de ciências
ocorrer de forma assertiva e relevante, precisa-se de um professor que mantenha a
curiosidade, que se pense incompleto e que veja no diálogo a possibilidade de
crescimento continuado. Se requer de um professor que seja também um
antropólogo com capacidade para abordar vivencialmente a multiplicidade de
contextos culturais onde desenvolve suas atividades educativas e assim deixar-se
molhar e penetrar não só pelos conhecimentos prévios dos alunos, mas também
pelas suas lógicas e emoções. Se requer de um professor que seja educador
ambiental11.
E assim, nestes processos de negociação de significados estimular a
apropriação lúdica e agradável dos conceitos científicos, entendendo a ciência como
uma atividade interpretativa e criativa, culturalmente situada e linguisticamente
delimitada. Portanto, o professor de Ciências Naturais não deve apresentar-se como
um técnico acabado que aplica conteúdos e métodos insípidos; e sim, se perfilar
como uma quimera entre engenheiro, antropólogo e poeta que imagina e cria novos
mundos possíveis; porque, no final das contas e segundo Silva (2000, p. 101)
“educar significa introduzir a marca da diferença em um mundo que sem ela se
limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto”.

10

Nas próximas seções se desenvolverá o que se considera por Educação Ambiental.
Nas próximas seções se desenvolverá uma proposta de perfil do educador ambiental, pois não é
de qualquer forma que se pode ser um educador ambiental, visto que há discursos mais incisivos e
recorrentes que outros na produção dessas identidades. Em outras palavras, não existe um modelo
único de identidade da qual o educador ambiental possa dispor, mas, ao mesmo tempo, não há um
repertório ilimitado de possibilidades para ser educador ambiental.
11

26

Ciências e currículos fluentes... (Cena dois)
Lloviznas, em sua caminhada como estudante do Mestrado em Ensino,
Filosofia e História das Ciências tem experimentado a sensação do “especialista”
que Certeau (2000, p. 12) descreve da seguinte maneira:
depois de ter acreditado falar por um longo tempo como especialista uma
linguagem científica, acorda do sonho e de repente se alerta que passado
um tempinho, está andando no ar, longe do terreno científico. Credenciado
por uma ciência, o especialista percebe que seu discurso era apenas a
linguagem comum de jogos tácticos entre os poderes económicos e as
autoridades simbólicas.

Assim, Lloviznas nas suas crises e mutações tem adquirido um olhar
desconstrutor em relação às certezas do método científico e à ideia de redenção da
humanidade típica de uma perspectiva cientificista e de realismo ingênuo, que até
pouco tempo o acompanharam. Embora já tivesse abordado de forma intuitiva a
ideia de que a ciência não era uma entidade neutra, pois apresentava uma carga
axiológica e também na sua experiência vivida, já reconhecesse que existem
determinações de natureza econômica, social e política para a prática científica,
alguns textos lidos no mestrado complicaram e aprofundaram ainda mais seu olhar
sobre os objetivos e alcances da ciência, aproximando-se para uma defesa de um
ensino de ciências culturalmente sensível, relevante para contextos escolares
altamente complexos e fluidos.
Seguem algumas considerações e reflexões nesse sentido, ressaltando que
Lloviznas desenvolve estes pensamentos ao redor do que nos currículos escolares
institucionais se conhece como Ciências Naturais.
De qual ciência está se falando
Inicia-se escolhendo alguns parâmetros ou características para tentar
delimitar o que tradicionalmente se tem considerado como definição padrão de
ciência ou ciência ocidental. Ressaltando o assinalado por Cobern e Loving (2001),
a respeito do adjetivo ocidental, que segundo eles corresponde à denominação
padrão de ciência porque teve uma origem europeia na Grécia antiga; embora, as
contribuições materiais e simbólicas para o desenvolvimento dessa ciência ocidental
venham das mais diversas geografias e culturas.
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A consideração padrão de ciência fundamenta seus pressupostos na
suposição metafísica de que o mundo realmente existe derivada de uma visão
realista que sustenta a possibilidade de conhecimento sobre a natureza,
considerando que a mente humana tem o potencial de reconhecer e compreender a
ordem e causalidade inerentes aos fenômenos naturais. Nesse sentido, Cobern e
Loving (2001) reúnem e expõem algumas características que descrevem e delimitam
aquela ciência “ocidental”:
- A ciência é um sistema explicativo material e naturalista, usado para

interpretar os fenômenos da natureza, que, idealmente, poderiam ser testados de
forma objetiva e empírica.
- A ciência trabalha sobre fenômenos naturais, ou seja, exclui as

construções e as paixões humanas, tais como economia, arte, religião e política.
- As explicações científicas devem ter uma consistência empírica e uma

consistência teórica, ou seja, devem ser testadas em relação à natureza e em
relação a outras explicações científicas.
- A

ciência, muito mais que uma simples descrição ad hoc do

desenvolvimento de um fenômeno natural, é um sistema explicativo com
potencialidades preditivas.
- A ciência procura a explicação mais simples ou parcimoniosa possível,

invocando apenas causas naturais ou materiais.
Porém, de acordo com Cabo e Enrique (2004) esta orientação padrão da
ciência, quando é assumida desde uma perspectiva cientificista e dogmática,
apresentando um claro sinal positivista, que defende a independência da prática
científica em relação aos interesses humanos, da cultura, do gênero, da classe, da
raça, da orientação sexual, tenderia a naturalizar que o que é chamado de ciência é
a única forma de obter conhecimento válido, e assim, menosprezar outras
orientações culturais e lógicas de pensamento que possam questionar e
desconstruir as dinâmicas do método científico.
Essa desconexão e pretendida independência da ciência foi originada pelas
lógicas dicotômicas da modernidade que dividiram e ergueram grandes muros entre
sujeito e objeto, conhecimento e paixão, ciência e cultura, mente e corpo,
antropólogo e nativo, professor e aluno.
Rodrigues (2014), nos diz que na primeira metade do século XX este
paradigma simplificador mecanicista (Newton, Descartes, Bacon) de conceber a
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realidade começou a entrar numa crise devido às novas descobertas no próprio
campo científico (princípio da incerteza, a mecânica quântica, teoria da relatividade,
teorema de incompletude de Gödel), uma vez que as concepções clássicas não
conseguiam responder alguns dos novos problemas da filosofia, da física e do
cotidiano, incluindo entre eles os problemas ambientais.
A partir desse momento se começa a questionar o estatuto epistemológico
das

ciências

ditas

naturais,

problematizam-se

suas

pretensas

conquistas,

assinalando seus efeitos colaterais como a degradação ambiental, e a produção de
armamentos ao serviço da subjugação política, econômica e cultural de povos e
comunidades (CHAVES, 2013).
Assim, os dualismos e as oposições binárias da modernidade começaram a
ser interrogadas por uma ética da alteridade, onde o outro é pensado como um
sujeito em um relacionamento que envolve uma transformação mútua. Essa
desconstrução está ocorrendo em diferentes áreas e frentes de batalha: na ciência,
na filosofia, na arte, na mobilização social e, também, no ensino de ciências.
Ao

contrário

da

concepção

clássica

do

conhecimento

científico

pretensamente neutro, as relações entre os seres humanos, e entre estes com o
ambiente, não são definidas pela natureza ou pela razão, mas construídas social e
politicamente pelos próprios seres humanos na sua interação com seus ambientes.
Nesta perspectiva relacional o conhecimento é concebido como uma produção
social, historicamente situada, com processos e resultados susceptíveis de uso e
compreensão crítica (RODRIGUES, 2014). Daqui pode-se deduzir que o
conhecimento científico é uma produção humana, com seus nasceres, aniversários,
evoluções, revoluções, heróis, vilões e ocasos; o conhecimento científico tem uma
história carregada de valores e relações de poder.
Por exemplo, na ciência alguns dos indicadores para escolher entre teorias
concorrentes

são:

exatidão

na

predição,

parcimônia,

consistência

interna,

consistência com os dados, amplitude, alcance do poder explicativo e preditivo,
produtividade. Todos esses fatores, no olhar de Cobern e Loving (2001), são
construídos pelo julgamento humano e este julgamento não existe no vácuo. Este
julgamento depende de um contexto social e um substrato cultural, de modo que o
conhecimento da ciência ocidental também é uma construção social. Nesse sentido,
segundo eles seria mais justo e agradável conceber a ciência como um tipo de
conhecimento instrumental que funciona para explicar alguns fenômenos.
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O argumento anterior tem várias implicações para um ensino de Ciências
projetado para diferentes contextos culturais e uma delas é a possibilidade de
questionar a própria natureza da ciência, entendendo-a agora como um processo
interpretativo de modelagem e construção de significados, ou seja, pensando o
conhecimento científico como uma produção histórica e simbólica a partir do
encontro ativo entre a linguagem, conhecimento prévio e criatividade do cientista
com o universo, um encontro mediado por múltiplas e diversas relações de poder.
Na compreensão das culturas desde uma perspectiva interpretativa e
antropológica como sistemas historicamente construídos de significados e símbolos
a partir dos quais ocorre a interação social; a ciência ocidental, suas narrativas, suas
comunidades, seus métodos e suas interações sociais na opinião de Aikenhead e
Jegede (1999), entender-se-iam também como uma cultura no sentido mais amplo
ou como uma microcultura dentro da civilização ocidental. Para Molina (2010), sendo
a ciência um sistema cultural baseado na linguagem, por sua vez seria um sistema
passível de ser questionado, modificado, ensinado, redefinido e movimentado entre
diferentes sociedades.
Cobern e Loving (2001) são críticos frente às tentativas de uma perspectiva
universalista, que estenda os limites da consideração padrão de ciência na direção
de abranger outros tipos de saberes, como por exemplo os saberes de sociedades
não ocidentais. Segundo estes autores seria um risco desnecessário, pois os
saberes tradicionais poderiam perder suas particularidades como legítimos estilos de
pensamento, sendo absorvidos facilmente pelos discursos, métodos, atores e
representações da ciência ocidental.
Basicamente as distinções entre a ciência ocidental e os saberes de outros
sistemas culturais estão relacionadas, segundo Cobern e Loving (2001), ao tipo de
símbolos e discursos e às suas formas de divulgação, transmissão e reprodução;
não obstante, a ciência ocidental compartilha com outros sistemas culturais vários
métodos e estratégias para abordar a natureza e gerar conhecimento.
Para estes autores o problema não é que a ciência (ocidental) tenha domínio
no que ela faz melhor: a produção de uma compreensão naturalista altamente
pertinente e útil dos fenômenos naturais. O problema é que frequentemente os
metarelatos científicos são usados na arena pública de modo tecnocrático para
exercer poder político e hegemonia cultural, menosprezando ou eliminando os
outros discursos e saberes. A tecnociência tornou-se dessa maneira na metafísica
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de nosso tempo, uma forma totalitária de religião incompatível com a existência de
crenças e sistemas de pensamento não tecnológicos.
Nesse sentido, uma perspectiva multicultural no ensino de ciências deve
evitar uma ampliação arbitrária da denominação padrão de ciência que devore e
anule outros estilos de pensamento; mas, sim procurar uma exclusividade dialógica,
uma demarcação de saberes, delineando uma fronteira permeável, agradável e
respeitosa com as outras linguagens e culturas promovendo uma convivência
solidária e dinâmica entre cosmovisões permitindo que os outros saberes e formas
de estar no mundo desempenhem uma importante função contrastante, crítica,
reflexiva e avaliativa no ensino de ciências (COBERN; LOVING, 2001).
Para Veiga-Neto (2003) qualquer pedagogia multicultural não pode
pretender dizer aos que estão entrando no mundo, o que é o mundo; o que no
máximo ela pode fazer é mostrar como o mundo é constituído nos jogos de podersaber por aqueles que falam nele e dele, e como se pode criar outras formas de
estar nele.
A demarcação de saberes no ensino de ciências para sociedades
tradicionais ou multiculturais segundo Baptista (2010, p. 679):
Permitirá aos estudantes, a compreensão de que existem outras vias de
explicação da natureza, além daquelas que fazem parte dos seus
cotidianos. Sendo assim, os estudantes terão as suas visões de natureza
ampliadas, podendo aplicar os saberes que têm ao seu dispor nos
momentos em que forem apropriados. Consequentemente, também
contribuirá para o respeito e a manutenção dos conhecimentos tradicionais.

Desta argumentação pode-se inferir que a competência ou habilidade
desejada para o aluno no ensino de ciências, desde uma perspectiva multicultural,
seria que ele tivesse a capacidade de visualizar os campos de aplicação e os
sentidos dos diferentes tipos de saberes selecionando e determinando que tipos de
conhecimentos são mais úteis e relevantes em uma situação social ou problemática
particular.
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Por um ensino de ciências culturalmente sensível
Lloviznas percebe que um dos grandes problemas do ensino das Ciências
na Colômbia é a falta de interesse dos alunos pela aprendizagem desta disciplina,
situação parcialmente refletida nos baixos desempenhos acadêmicos dos alunos em
diferentes provas nacionais e internacionais (COLOMBIA, 2014). Assim, ele
concorda com Molina (2010), quando ela diz que a diversidade cultural e a
desigualdade

social

são

variáveis

fundamentais

para

entender

melhor

a

problemática levantada, que geralmente não são incorporados nas análises
institucionais.
Para Molina (2010), normalmente, quando se pensa sobre a melhoria do
ensino e da aprendizagem das ciências na América Latina, esquece-se de que os
contextos sociais, históricos e culturais fazem a diferença com outras sociedades e
países. Molina e Mojica (2013) afirmam que a educação científica nos países em
desenvolvimento se deteriorou nas últimas décadas e uma das razões, além da falta
de recursos e orçamentos, é a adoção acrítica de perspectivas educacionais
dominantes dos países industrializados.
Mas, de acordo com Molina (2010), recentemente as reflexões sobre a
história da constituição intercultural das sociedades da América Latina tem discutido
e problematizado os aspectos políticos, ideológicos, religiosos e econômicos das
relações coloniais e como estas afetaram e afetam as esferas educativas, neste
caso, a educação científica.
Nessa direção, Cobern e Loving (2001), consideram que quando a cultura da
ciência é muito distante da cultura cotidiana dos alunos, como no caso das
populações marginais e vulneráveis ou das populações com profundas raízes rurais,
e além disso esta cultura científica é ensinada em detrimento do conhecimento
tradicional ou ignorando os saberes do senso comum, se produzem fraturas
epistemológicas que levam a uma espécie de colonização e imperialismo cultural,
promovendo afastamentos e isolamentos afetivos entre estas linguagens.
Diante destas ideias, Carvalho et al. (2014) sugerem que os professores de
Ciências Naturais e pesquisadores devem procurar caminhos para potencializar o
conhecimento gerado na experiência vivida e sentida, cuja imanência está nos
movimentos, na relação, na invenção; construir pontes para produzir projetos a partir
dos desejos dos alunos e outros praticantes do cotidiano escolar.
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Nesse sentido, um currículo e uma pedagogia da diferença deveriam
estimular o impensável e arriscado, o inexplorado e o ambíguo, ao invés do
consensual, do subscrito e conhecido. Incentivar toda experimentação que dificulte o
retorno do Eu e do Nós ao idêntico (SILVA, 2000).
Segundo Paraíso (2015), o problema é que as formas de um currículo
institucionalizado acabam com muitas dessas expectativas e forças emergentes.
Isso ocorre porque as formas destes currículos imprimem rotinas, demandam
repetições do mesmo, exigem organizações e ordenamentos. As formas dos
currículos hegemônicos prescrevem, enquadram, formatam, generalizam, repetem o
mesmo, limitam. Tudo isso impede o escape e a expansão; dificulta os diálogos e as
conexões; aprisiona o desejo e bloqueia as forças.
Portanto, o desafio para nós professores de Ciências Naturais é facilitar
reorganizações curriculares criativas que valorizem a diversidade dos tipos e fontes
de saberes trazendo para a aula de Ciências os saberes ancestrais, como uma
prática pedagógica apropriada para que os alunos tenham uma compreensão de
como a ciência ocidental tem se nutrido das contribuições de outros domínios do
conhecimento e, assim, perceber a multiplicidade e complexidade dos caminhos
epistemológicos dos quais a ciência ocidental tem se alimentado e, além disso,
exibir os âmbitos específicos de aplicação da ciência e a importância dos saberes
outros na navegação pelo oceano tempestuoso da vida.
Nessa perspectiva para os estudantes de contextos multiculturais, as
ciências representarão mais uma cultura, que tem seus próprios domínios de
validade, compromissos filosóficos, erros e virtudes, sobre a qual poderão perceber
a existência de relações de semelhanças ou diferenças com seus cotidianos e
tradições (BAPTISTA, 2010).
Assim, um ensino de ciências culturalmente sensível não dará ao aluno o
conhecimento verdadeiro do mundo, nem uma forma melhor de conhecê-lo; mas,
acrescentará uma outra forma de interpretá-lo, representando uma ampliação do
universo de conhecimentos, um enriquecimento do patrimônio simbólico dos
estudantes. Para Chaves (2013) são esses símbolos e códigos da cultura científica
que a humanidade tem o direito e a necessidade de conhecer para que não se
constitua consumidora cega dos bens tecnológicos produzidos pela tecnociência,
mas que compreendendo seus mecanismos de dominação e persuasão possam se
apropriar deles de maneira responsável, criteriosa, criativa e crítica.
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A educação ambiental como martelo, escadaria e ponte (Cena três)
Lloviznas, em sua caminhada política e acadêmica encontrou-se com a
educação ambiental, em um primeiro momento ingressando no curso de
Especialização no domínio da Educação e da Gestão Ambiental com a intenção de
aprender técnicas instrumentais para a gestão e conservação dos recursos naturais,
ou seja, percebendo o ambiente como um recurso que devia ser gerido apenas
através de conhecimentos de biologia, bioquímica e ecologia. No entanto, os
fundamentos do programa de especialização incluíam componentes educacionais
que lhe permitiram aproximar-se de uma visão mais complexa do ambiente. Além
disso, dentro do ativismo político Lloviznas tem pertencido a diversas ONG as quais
em sua razão social trazem implícito o trabalho ambiental. Lloviznas considerava
esta prática política e social da Educação Ambiental como uma ferramenta para
organizar as comunidades marginalizadas ao redor das profundas transformações
estruturais que requer a sociedade colombiana.
Depois, em seu trabalho como professor de Ciências Naturais e Educação
Ambiental (EA) em uma escola pública na periferia de Bogotá, fez algumas
atividades isoladas e tentativas de articulação da EA12 com suas aulas de Ciências
Naturais, aproveitando uma ferramenta institucional: os PRAE13, os quais são
propostos pelo Ministério de Educação da Colômbia, apresentando uma construção
teórica e conceitual que Lloviznas considera interessante e pertinente, embora ele
ache que sua realização nas práticas pedagógicas escolares ainda seja muito
incipiente, isolada e limitada. No entanto, ultimamente, devido a várias leituras
dirigidas por seu orientador, o pesquisador-ator está se aproximando para uma
compreensão mais complexa da Educação Ambiental, assumindo-a como uma
filosofia de vida. Vamos ver algumas dessas novas abordagens teóricas à Educação
Ambiental e como elas podem tornar-se um martelo desconstrutor de paredes
disciplinares ou nas escadarias e pontes entre diferentes territórios, fronteiras e
dimensões de saberes.

12
13

Sigla para Educação Ambiental.
Projetos Ambientais Escolares.
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Rumo a uma perspectiva política
Reigota (2010) nos diz que a área ambiental foi se estabelecendo a partir
dos movimentos contraculturais, ONG, conferências científicas e dos próprios
desenvolvimentos da ciência que desestabilizaram a visão mecanicista do universo,
além de reflexões sobre a natureza da ciência, que se fortaleceram em várias
reuniões, debates, conferências e fóruns, oferecendo uma base para diferentes
interpretações sobre o que deve ser o desenvolvimento e o futuro da humanidade e
do planeta. Para este autor a crítica radical a esse predomínio e hegemonia do
elogio incondicional à ciência, elaborada em discursos filosóficos, literários e
artísticos, marcou época no debate ético, cultural, científico e político na segunda
metade do século XX.
O

surgimento

oficial

da

Educação

Ambiental

na

Conferência

Intergovernamental sobre EA, convocada pela UNESCO em outubro de 1977 em
Tbilisi, Geórgia, em palavras de Caride (2007), deu-se em um contexto mundial de
crescente desencanto com as promessas não cumpridas da modernidade, as
tragédias das guerras que devastaram a humanidade e as preocupações com as
consequências do modelo de desenvolvimento sobre os ecossistemas. A partir daí,
segundo Sauvé (2005), surgiu uma pluralidade de correntes de pensamentos,
discursos e práticas sobre EA: naturalista, conservacionista, solucionadora de
problemas,

sistêmica,

holística,

humanista,

crítica,

biorregional,

feminista,

correspondentes a formas complementares de ligação com o ambiente.
A esse respeito Sampaio e Wortmann (2014) consideram a EA como um
novo campo teórico-prático que abrange discursos e ações variados e até,
frequentemente, díspares, que disputam entre si pela imposição de significados, os
quais atuam na fabricação de sujeitos. Portanto, deve-se pensar a educação
ambiental como um território no qual muitos discursos concorrem, confrontam-se,
transfiguram-se, conectam-se e, por meio desses processos culturais, fortalecem e
privilegiam alguns significados, enquanto outros são desmerecidos, obscurecidos ou
rejeitados.
Ademais, é desejável compreender tais significados e discursos como
construções culturais, na medida em que esses não estiveram sempre ali, isto é,
nem sempre os enunciados sobre EA ou sobre ambientalismo foram tomados como
verdades. Nesse sentido, para Sampaio e Wortmann (2014), os significados que
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configuram o que se entende atualmente como EA são construções curriculares
relativamente recentes, mas que, cada vez mais intensamente, têm penetrado na
vida das pessoas, regulando condutas, promovendo a adoção de determinados
valores e participando da composição de novas identidades.
Para compreender o projeto da EA é necessário postular um conceito de
ambiente e de pensamento ambiental dentro destas múltiplas, complementares e, às
vezes, contraditórias visões do ambiente que diferentes teóricos e atores políticos
têm promovido. Resgata-se aqui a teorização desenvolvida por Enrique Leff (2010),
para a construção de um saber ambiental baseado em uma racionalidade ambiental,
entendendo estes conceitos como os processos de significação e ancoragem da
produção econômica e do conhecimento dentro dos limites, possibilidades e
características dos substratos ecológicos e culturais das relações sociais. Segundo
este autor se a racionalidade científica que nasceu na modernidade procura legitimar
uma relação certa entre o conceito e a realidade, na atualidade é necessário
reivindicar uma racionalidade ambiental que permita ao saber encontrar suas raízes
no Ser (LEFF, 2009).
Assim, o saber ambiental estaria relacionado com “a incerteza e a
desordem, a ordem inédita, o reino do virtual e do futuro possível, incorporando a
pluralidade axiológica e as culturas na formação do conhecimento e na
transformação da realidade” (LEFF, 2010, p. 252). Portanto, não há um saber
ambiental já dado e feito pronto para ser ensinado e inserido nas mentes dos
estudantes, mas sim há processos educativos promotores da capacidade de
construção de conceitos pelos alunos a partir de seus afetos e significações
primárias (LEFF, 2010). Nas palavras deste autor (2009, p. 157), o ambiente seria “o
espaço onde se produz na prática cotidiana, o encontro entre a natureza e os grupos
humanos, sendo por sua vez essa rede de relações sociais, culturais e ecológicas
onde as sociedades produzem seus particulares modos de viver”.
O olhar complexo à temática ambiental percebe a realidade como um
espaço subjacente para construir novas racionalidades, onde a natureza, a arte e a
cultura sejam articuladas. Para Leff (2009), refletir sobre essas realidades
complexas abre possibilidades para a compreensão da gestação de novos atores
sociais que se mobilizam para a apropriação criteriosa da natureza, em um processo
educativo articulado e comprometido com a sustentabilidade e a participação,
apoiado em uma lógica que privilegia a interdependência e o diálogo orientado pelos
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princípios de responsabilidade, respeito e prudência entre as diferentes áreas do
saber e entre as diferentes dimensões do ser.
São comuns, nas práticas educativas nas escolas de Bogotá, as
preocupações sobre como inserir a EA no currículo e, a esse respeito Leff (2009) diz
que a prática de uma EA interdisciplinar pode parecer que está em toda parte e ao
mesmo tempo não pertencer a qualquer um dos lugares estabelecidos na tradicional
estrutura curricular rígida e formatada que organiza o ensino. Nos termos de Paraíso
(2015, p. 52), “um currículo quando se formata demais, espalha tristeza, desânimo
ou indiferença e quando o desânimo e a tristeza invadem a escola, o aprender se
distancia”. Terá espaço a EA em um currículo formatado demais? Fica a pergunta!
Tentando responder essa pergunta Tristão (2013) nos diz que politizar a EA
implica pensá-la de maneira complexa, deixando os laços paradigmáticos que
confinam as pessoas em visões simplistas e reducionistas, entendendo-a como uma
filosofia de vida, e não como um assunto ou uma disciplina adicional dentro de um
currículo formatado, morto e estático. Portanto seria interessante pensar a Educação
Ambiental como um não lugar, ou melhor, como um espaço que ocupa o currículo
vivido, ou também, como um currículo em ação (TRISTÃO, 2013); um currículo livre
das formas que aprisionam, “que trabalhe com a diferença para encontrar os desejos
dos diferentes e para enfatizar as suas dinâmicas, reforçá-las e problematizá-las”
(PARAÍSO, 2015, p. 55).
Assim, um dos aspectos socioculturais de importância da EA para contextos
multiculturais complexos é, como afirmado por Tristão (2013), a produção de
movimentos de identificação e pertença potencializando relações com o lugar ou
território habitado e problematizando o sentido de estar, morar e viver no planeta;
permitindo e promovendo também as sensações de estranhamento, às vezes em
nossos territórios cotidianos, diante de nós mesmos, de nossas práticas e hábitos.
A EA como educação política está comprometida com a expansão da
cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos seres humanos
na busca de soluções e alternativas para uma vida digna e voltada para o bem
comum (REIGOTA, 2009). Por isso, a pretendida EA se alimenta e por sua vez deve
nutrir a militância política, uma militância que nos termos de Gallo (2002) deve
superar e transcender o velho costume pedagógico de profetizar futuros celestiais; e,
assim nutrir uma militância geradora de uma pedagogia humilde, caótica, ágil e
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passional que procure viver as situações e dentro dessas situações vividas produzir
a possibilidade do novo.
O Professor de Ciências Naturais militante tentará desenvolver ou imaginar
uma EA projetada como uma ponte ou uma montanha russa que permita conexões
entre diferentes dimensões humanas e, assim, produzir saberes que não renunciem
à razão, mas que a irriguem e expandam com sensibilidades, sentimentos e sentidos
(LEFF, 2009).
Sintetizando e à procura de uma definição de EA consequente com a aposta
epistemológica desta dissertação; pode-se considerá-la, nos termos de Torres
(2002) como um processo educativo que permite aos indivíduos e grupos a
compreensão da interdependência com o seu meio, a partir do conhecimento
reflexivo e crítico de suas múltiplas realidades, apropriando-se de questões
relevantes da vida cotidiana que possam gerar atitudes de compromisso com o
cosmos.
A respeito dos processos de constituição identitária de um perfil ideal para
um militante ou educador ambiental não se deve compreender que estes processos
sejam evolutivos e lineares, nem pensar que culminem na produção de identidades
definitivas e homogêneas. Sampaio e Wortmann (2014), afirmam que essas
identidades se organizam como arranjos provisórios, como se fossem contingentes
cruzamentos de muitas vias, que não são, no entanto, aleatórias, visto que a sua
construção envolve investimentos mais situacionais, por decorrerem da confluência
de distintos fatores em determinados momentos. Cabe ressaltar, ainda, que as
identidades dos educadores ambientais convivem e interagem com outras
identidades culturais que lhes são atribuídas, entre as quais estão por exemplo: ser
mãe, camarada, consumidor, ecologista, professor de Ciências Naturais, etc.
Com estas bases conceituais, Lloviznas tenta aproximar-se para algumas
perspectivas e possibilidades da Educação Ambiental nos espaços escolares de
Bogotá.
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Potencialidades e desafios da Educação Ambiental nos interstícios escolares
de Bogotá
Para Sauvé, Renée e Berryman (2006), a Colômbia e outros países da
América

Latina,

como

Brasil,

Bolívia,

Equador

e

Cuba,

apresentam

desenvolvimentos interessantes no seu marco legislativo da dimensão ambiental, os
quais têm tomado uma postura crítica frente às definições fornecidas pela UNESCO,
a OCDE, o Banco Mundial, em torno de um desenvolvimento sustentável, que
promove uma ecologização do status quo, onde se deixam intactas as dinâmicas e
os pressupostos que suportam o atual modelo de desenvolvimento hegemônico.
As constituições políticas destes países têm desenvolvido um argumento
rigoroso sobre o campo ambiental voltado sob o marco político formulado no Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis no Fórum Global Alternativo
de 1992, que representa um questionamento profundo e radical ao modelo de
desenvolvimento hegemônico, propondo uma EA crítica, emancipatória que, nos
termos de Leff (2009), seria promotora de estruturas econômicas e políticas
enraizadas nos fundos ecológicos e culturais das relações sociais. No entendimento
de Reigota (2010) a EA na América Latina tem constituído um campo teórico e
espaço público privilegiado para a difusão de noções de natureza não dogmáticas,
nem totalitárias, em estreitas relações com a diversidade cultural e social.
Nesse contexto, Sauvé, Renée e Berryman (2006) afirmam a importância de
ressaltar o rigoroso processo de pesquisa participativa através do qual foi formulada
a Política Nacional de Educação Ambiental na Colômbia, construída a partir de uma
estratégia emanada de baixo para cima, imbricada de perto com a preocupação
principal pela contextualização e sua pertinência sociocultural.
Este fato pode ser atribuído em grande parte à conformação e às
cosmovisões da equipe profissional do Ministério da Educação da Colômbia, sob a
liderança da doutora Maritza Torres Carrasco, encarregado da Educação Ambiental
no país, que fez um trabalho altamente qualificado, sistemático e politicamente
correto desde uma perspectiva crítica. Mas a Colômbia continua apresentando
sérios e profundos problemas ambientais e educacionais, porque nesse país,
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historicamente, a mão direita14 do Estado tem sido mais forte do que a sua mão
esquerda e, além disso, a EA, por si só, não é uma panaceia salvacionista. Nesse
sentido, é válido abordar as possibilidades, potencialidades e desafios atuais do
desenvolvimento de uma abordagem política da Educação Ambiental relevante para
as comunidades escolares multiculturais em Bogotá.
Projetos Ambientais Escolares (PRAE)
Estes projetos educativos têm como principal referência e antecedente
legislativo na Colômbia a construção coletiva de um grande pacto ou acordo cidadão
nacional que incluiu os diversos setores políticos e culturais do país, através do
desenvolvimento de uma nova e progressista Constituição, em 1991, que substituiu
a antiga Constituição conservadora de 1886.
Esta nova Constituição estabelece, no seu artigo 67, que a educação irá
formar os colombianos no respeito pelos direitos humanos, a paz, a democracia e na
proteção do ambiente, para expandir a cultura, a ciência e a tecnologia (COLOMBIA,
1991). Nesse sentido Sauvé, Renée e Berryman (2006) falam que a educação na
atual Constituição colombiana não é vista como um mero instrumento para um
objetivo

pré-determinado,

mas

como

um

processo

participativo

para

o

desenvolvimento de uma nova cidadania, a construção da identidade individual e
social, e a valorização da diversidade cultural.
Com inspiração nos princípios da Constituição de 1991, foi formulada a Lei
nº 99/1993 através da qual é criado o Ministério do Meio Ambiente e organiza-se o
Sistema Nacional Ambiental - SINA (CASTILLO, 2013). Um ano após, formula-se a
Lei nº 115/1994 (Lei Geral de Educação), que no artigo 5º, parágrafo 10, afirma que
um dos principais objetivos da educação é a aquisição de uma consciência para a
conservação, proteção e melhoria do meio ambiente, da qualidade de vida, do uso
racional dos recursos naturais e a prevenção de desastres dentro de uma cultura
ecológica (CASTILLO, 2013).
Nesse mesmo ano, o Decreto nº 1860/1994 regulamenta a Lei nº 115/1994,
e inclui, entre outros aspectos, o Projeto Educativo Institucional (PEI), cujos
14

Conceito apropriado por Sorrentino (2005) emprestado de Bourdieu (1998, 10). “A mão esquerda
do estado reúne trabalhadores sociais, professores, profissionais da saúde, pesquisadores; a mão
direita do estado é representada pelas áreas de finanças, planejamento, bancos...”
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componentes pedagógicos projetam os PRAE, como um dos eixos transversais do
currículo. Paralelamente se assina e impulsiona o Decreto nº 1.743/1994, através do
qual é institucionalizada a EA como obrigatória nos estabelecimentos públicos e
privados de educação formal, tanto no nível pré-escolar quanto no ensino básico e
médio, e estabelece mecanismos de coordenação entre o MEN 15 e o MMA16 para a
consolidação da EA no país (TORRES, 2010-2011).
Os PRAE propostos pelo Ministério de Educação Nacional da Colômbia
apresentam uma interessante e relevante construção teórica, pois fornecem
elementos realçados por Carneiro (2006), para uma EA emancipatória, como a
capacidade de articular as práticas educativas através de dinâmicas inter e
transdisciplinares, na encruzilhada do conhecimento científico e os saberes sociais,
a partir dos problemas do ambiente escolar e a realidade de vida dos alunos, com
vistas à análise, prevenção e resolução destes problemas, aumentando, assim,
atitudes essenciais dos cidadãos como o trabalho em equipe fundado na tolerância,
o respeito e o desenvolvimento de aprendizagens relevantes.
Segundo Reigota (2009), os conteúdos mais apropriados para um currículo
emancipatório são aqueles obtidos no levantamento dos problemas ambientais
vivenciados no cotidiano dos alunos. Nesse sentido, a pedagogia de projetos é uma
metodologia e ao mesmo tempo uma proposta educativa, que geralmente contém
várias outras, pois considera as opiniões ou sugestões dos alunos (democracia
participativa) e promove a busca de alternativas e soluções para os problemas
através de processos de aprendizagem, utilizando os saberes coletivos e individuais,
empregando a lógica interdisciplinar e usando a comunidade como inspiração na
aprendizagem.
Estes PRAE tornam-se, nesta perspectiva, ferramentas valiosas para
utilização pelos professores e lideranças juvenis, nas escolas multiculturais de
contextos complexos com vulnerabilidade social, pois fomentam processos que
envolvem o aumento do poder das populações vilipendiadas, sua capacidade de
autogestão e o reforço da resistência à dominação capitalista da vida, dos corpos e
espaços.
Assim, nestes espaços escolares, a Educação Ambiental pode ajudar a
construir uma coletividade responsável pelo mundo que habita; entendendo que o
15
16

Ministério de Educação Nacional.
Ministério do Meio Ambiente.
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modelo devastador das relações socioambientais é, segundo Sorrentino et al.
(2005), uma construção histórica baseada na erosão da diversidade biológica e
cultural que homogeneizou conhecimentos, saberes, paisagens, comportamentos,
espécies e raças, por meio dos estímulos ao consumismo, à comunicação de
massas, à engenharia genética, à segregação e aos autoritarismos e dogmatismos
de diferentes tipos.
A partir dessas abordagens, a Educação Ambiental relevante para contextos
escolares vulneráveis e, concretamente, os PRAE, segundo Torres (2010-2011),
movimentam-se

no

horizonte

das

transformações

fundamentais

que

as

circunstâncias atuais da Colômbia precisam e nos esforços de uma pluralidade de
forças políticas democráticas e progressistas para a reconciliação e a construção de
uma sociedade mais solidária e justa, tendo em vista a sustentabilidade não só dos
recursos naturais, mas a instalação de uma dinâmica sociocultural que respeite a
alteridade, dentro do universo de possibilidades de ser e estar no mundo.
Dinamizar atitudes que reconheçam a alteridade, é um desafio importante
para as forças vivas da sociedade colombiana, uma sociedade que pretende superar
um desgastante e corrosivo conflito social e armado de mais de cinquenta anos; e
que precisa se apropriar culturalmente da seguinte reflexão de Chaves (2013, p. 49):
“Não é somente o lucro o que faz que as pessoas se matem. É também o
dogmatismo. Nada é mais perigoso do que a certeza de ter razão. Nada causa tanta
destruição quanto a obsessão de uma verdade absoluta”.
Assim, uma contribuição fundamental da EA emancipatória, para as práticas
de ensino de ciências naqueles contextos da sociedade colombiana, está
relacionada a facilitar as recomendações de El-Hani e Mortimer (2007), no sentido
de que nos ambientes escolares multiculturais se deve procurar um compromisso
com uma ética da convivência entre as diferenças culturais, onde o ensino de
ciências seja orientado para o diálogo e o confronto de argumentos na busca de
pontos comuns e da visualização das relações de poder apresentadas nos
discursos, ou em um esforço para a coexistência se não for possível encontrar ou
construir pontes afetivos entre as cosmovisões.
Os PRAE podem, também, atender uma das funções que Leff (2009) atribui
à EA emancipatória: hibridar a ciência com os saberes da experiência (saberes
ambientais), através de contatos prazerosos e um distanciamento crítico e reflexivo,
e assim, compreender que o processo de produção de conhecimento que
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caracteriza a ciência e a tecnologia é uma atividade humana sócio-historicamente
determinada, e submetida a pressões internas e externas.
Destaca-se nesse caminho a importância de que toda a sociedade aborde e
inquira sobre a natureza da ciência, conheça suas lógicas e domine alguns dos seus
argumentos criticamente, superando visões ingênuas que têm sido tecidas em torno
das práticas científicas (CARVALHO, 2012). Aprofundando essa possibilidade, os
PRAE poderiam ajudar para considerar os contextos epistemológicos, culturais,
políticos e históricos do surgimento e definição das criações e desenvolvimentos
materiais e conceituais da ciência e a sua posterior difusão, assimilação e uso na
sociedade de forma geral.
Chaves (2013), afirma que desta maneira a produção de conhecimento e a
ciência poderiam ser apresentados ao aluno na sua dimensão ideológica, de modo a
possibilitar a compreensão das relações de poder, de interesses e valores que
atravessam as opções políticas e sociais que estão envolvidas, por exemplo, na
introdução de uma nova tecnologia na sociedade, etc.
Estas possibilidades permitem perceber que uma EA emancipatória é
consistente e atende às competências desejadas para os alunos no ensino e na
aprendizagem das ciências desde uma perspectiva culturalmente sensível
reivindicada por Cobern e Loving (2001), que sugere que o estudante deve
desenvolver a capacidade de selecionar e determinar criteriosamente que tipos de
conhecimento são mais úteis e relevantes em uma situação social ou problemática
particular, pois na vida humana, viver com dignidade é uma questão complexa, que
exige uma navegação hábil sobre um repertório diversificado de pensamentos e
sensações.
Assim, a EA, na perspectiva de Reigota (2009), não transmitiria apenas
conhecimentos científicos, mas enfatizaria e faria o diálogo entre todos os tipos de
conhecimento, incluindo a história e a arte, permitindo aos cidadãos um melhor
desempenho e uma variedade de ferramentas de intervenção cotidiana na busca de
soluções e alternativas para as questões socioambientais.
Mas o principal desafio da EA na Colômbia é permitir e trazer os sujeitos
marginalizados e excluídos para a política, tanto de baixo para cima, criando
conexões, reinvenções, autogestão e autonomia; quanto de cima para baixo
aproveitando os espaços valiosos e os interstícios desenvolvidos pela mão esquerda
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do Estado através da Política Nacional de Educação Ambiental e dos governos
politicamente sensíveis à causa ambiental.
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INQUIETAÇÕES, CATARSE... (Ato dois)
Utopía, ella está en el horizonte,
Me acerco dos pasos y ella se aleja diez pasos,
Camino diez pasos y el horizonte se aleja veinte pasos más,
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
Entonces ¿Para qué sirve la Utopía?
Sirve para eso, para caminar…
(Fernando Birri. Citado por Eduardo Galeano).

Fronteiras permeáveis. Giovanny Sánchez, 2013.

No encontro entre a experiência17 vivida do pesquisador, suas lembranças,
dúvidas, medos e desejos, com as orientações teóricas acima esboçadas, surgiu um
interessante processo de catarse do qual emergiram um conjunto de perguntas que
motivaram e deram forma à aproximação empírica e intencionada dirigida às micro
geografias (contextos) e às microbiografias (atores/atrizes) descritas. Estas
perguntas não são colocadas para obter respostas certas e definitivas; estas
perguntas são colocadas como pretextos ou motivações para estabelecer encontros,
contatos, relações, para abrir novas perguntas, para estabelecer possibilidades, ver
fraturas, olhar caminhos, sinalizar descaminhos, são escusas para um mergulho
prazeroso nas incertezas.

17

A noção de “experiência” a partir da proposta de Jorge Larrosa (2002).
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Essas perguntas acompanham a indicação de Veiga-Neto (2003, p. 7), sobre
a importância desta aproximação à pesquisa quando ele diz:
A desnaturalização dos fenômenos sociais, ou seja, tomá-los não como algo
desde sempre dado, mas como algo historicamente construído, é um
primeiro e necessário passo para intervir nesses fenômenos. Saber como
chegamos a ser o que somos é condição absolutamente necessária, ainda
que insuficiente para resistir, para desarmar, para reverter, subverter o que
somos e o que fazemos.

Por isso, é interessante investigar o processo de inserção da EA na escola e
fazê-lo com base nas perspectivas dos/as professores/as. Os resultados da
caracterização das práticas de professores de Ciências Naturais em EA e ensino de
ciências serão insumos que podem gerar propostas curriculares ou desenvolvimento
de projetos e materiais pedagógicos e didáticos culturalmente específicos e
relevantes. Além disso, a presente investigação tem alcances e implicações no
domínio da formação de professores/as de Ciências Naturais em termos de
responder aos desafios da realidade sócio-histórica da Colômbia, onde a
marginalização tornou-se um elemento cultural significativo na paisagem social das
grandes cidades.
Por isso, nesta proposta de pesquisa há um compromisso político para
permitir a voz dos “sem vozes”, para mostrar e destacar as lacunas por onde
emergem os sentidos e os saberes impulsionados pela insubordinação constante e
criativa de personagens vibrantes que dão vida e investem tempo e afeto ao ensino
de ciências, permitindo, assim, a socialização do valor e os sentidos das práticas
dos professores de Ciências Naturais de comunidades vulneráveis.
O projeto também é inspirado por uma nova lógica de diálogo, que está
surgindo na sociedade e na política da Colômbia, onde a cidadania sente a
necessidade de superar as cicatrizes da guerra e aprender coletivamente como
nação para criar um clima de paz, respeito e harmonia. Ali, certamente, os valores
que norteiam a EA emancipatória e um EC18 culturalmente sensível, aportarão na
promoção e na formação de novos cidadãos para uma Nova Colômbia. Agora,
Lloviznas exporá suas inquietações e horizontes dissertativos.

18

Ensino de Ciências.
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Inspirado nas experiências e na fundamentação teórica acima apresentadas
movimento-me para as seguintes inquietações orientadoras desta caminhada:
- Como se expressam os conceitos de ambiente, natureza, educação e

ciência nos relatos de experiências dos professores de Ciências Naturais das
escolas da periferia de Bogotá?
- Que práticas de ensino ou projetos escolares podem ser motivados e

produzidos a partir destas narrativas?
- Como os professores de Ciências Naturais destes cenários tentam fazer

traduções prazerosas19 das culturas no cotidiano escolar?
Estas inquietações me ajudarão na procura do horizonte principal desta
viagem: Compreender as potencialidades e desafios de uma perspectiva
política da Educação Ambiental para um Ensino de Ciências culturalmente
sensível em contextos escolares vulneráveis em Bogotá.
Tendo o olhar posto naquele horizonte principal, esta viagem empírica fará
algumas escalas nas seguintes sinaleiras que indicarão os atalhos e descaminhos a
seguir:
- Analisar as experiências relatadas sobre práticas de ensino de ciências e

educação ambiental dos professores de Ciências Naturais nas escolas da periferia
de Bogotá.
- Identificar mecanismos ou artefatos de tradução cultural desenvolvidos

pelos Professores de Ciências Naturais nestas escolas.
- Recriar algumas paisagens do cotidiano vivenciado pelos professores de

Ciências Naturais nestes ambientes escolares.

19

Conceito de tradução, entendido nos termos de Homi Bhabha (2013).

47

PARA UMA PERSPECTIVA METODOLÓGICA. EXPERIÊNCIAS QUE VIRAM
RELATOS (Ato três)
“Say it. Say it.
The universe is made of stories,
not of atoms”.
(The Speed of Darkness. Muriel Rukeyser).

20

Sinais. Giovanny Sánchez, 2013.

Lloviznas, interessado nos cenários e dinâmicas do contexto escolar
descritos no ato um, decide procurar uma abordagem metodológica que seja
consistente com a perspectiva política da educação ambiental e um olhar
culturalmente sensível para o ensino de ciências. Com esta preocupação e
buscando métodos de investigação sofisticados, faz uma ligeira revisão da literatura
sob a supervisão do orientador e de mãos dadas com as ementas e leituras de
algumas disciplinas que cursou no mestrado. Assim, com um pouco de surpresa,
encontra que os métodos mais relevantes para abordar essas realidades complexas
e ignoradas pelos discursos preconceituosos, estão em nossa cotidianidade, em
nossa vivência do senso comum e que a existência dessas ferramentas
20

Eduardo Galeano inspirado em Muriel Rukeyser disse: “os cientistas dizem que o mundo está feito
de átomos, mas um passarinho falou para mim que o mundo está feito de histórias”.
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metodológicas remontam aos tempos antigos, desde quando o Homo sapiens,
avançava na sua humanização e culturalização nos nasceres de sua caminhada
pelos sendeiros do símbolo, do tempo e da história.
Na verdade, o ser humano sempre tem se orientado por indícios, pelos
pequenos detalhes, desde o homem caçador que seguia os rastros e galhos
quebrados para obter a sua presa até os detetives da polícia que, em pistas
imperceptíveis e geralmente ignoradas, achavam os criminosos; ou aquela esposa
que através dos odores e cheiros das camisas descobre as infidelidades do marido;
ou os provadores de vinhos que pelo gosto podem classifica-los em diferentes
qualidades e tipos. Também os especialistas em artes e pintura podem diferenciar
as cópias dos originais de uma imagem ou desenho, não pelos olhos, sobrancelhas,
cabeças e braços, mas sim pelos dedos, unhas, lóbulos da orelha e as pontas do
cabelo dos retratos feitos pelo artista. Outro exemplo são as estratégias do
psicanalista que, através dos sonhos e do subconsciente, determina os perfis do
paciente, ou o antigo médico que, através dos sintomas da doença, faz diagnósticos
e tratamentos específicos para cada pessoa.
Ali, onde o artista, a presa, o marido, o vinheiro, o criminoso, o paciente
deixaram o traço mais especial e exclusivo de sua ação e criação, a magia do
acontecimento, talvez os particulares cantos da alma, onde estão os recursos e
traços ocultos menos voláteis e menos seriados de sua identidade e subjetividade,
as assinaturas do espírito, ali é o lugar onde o pesquisador semiótico decide
concentrar-se para dar sentido à complexidade do mundo cotidiano. Esta habilidade
de investigação que possuímos todos os seres humanos, sem exceção, desenvolvese e aperfeiçoa-se através de uma mistura complexa de experiência vivida e
intuição.
Foi Ginzburg (1989) quem teorizou sobre esta aproximação que propõe
fazer do nome, do nome próprio, ou seja, da marca mais individual e menos sujeita à
repetição que existe, a baliza que permitiria construir uma modalidade nova de uma
história social atenta aos grupos concretos e seus indivíduos em suas relações com
outros indivíduos, pois, segundo Revel (1998), a escolha do micro e do individual
não é vista mais como contraditória à do social, esta escolha torna possível uma
abordagem diferente do social, ao acompanhar o fio de uma caminhada particular,
de um homem, de um grupo de homens e, com ele, a multiplicidade dos espaços e
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dos tempos, encontra-se a meada das relações nas quais ele se inscreve. Rumo a
esta estratégia metodológica, Lloviznas segue adiante.
Por isso, focaliza sua atenção para as microhistórias dos sem nome, dos
excluídos, dos ninguém, nas margens, nos morros e cantos da cidade, que são
geradas nas práticas escolares realizadas nestas microgeografias. Narrativas
concretizadas pretendendo a utópica liberdade e aleatoriedade do anonimato,
buscando o assombro e a surpresa do espontâneo, procurando aqueles momentos
raros e preciosos onde a inspiração, a originalidade e a naturalidade da alma
tornam-se narrativa, afastando-se, tanto quanto possível, da maquiagem dos teatros
institucionais. Ali onde os atores são mais seres humanos e menos sistema, mas
tendo claro suas posições de filhos (alguns rebeldes) de um sistema-teatro que
invade os espaços mais íntimos da ação e da linguagem.
Nessa direção inclina-se Revel (1998), ao argumentar que se deve
reconhecer a presença constante dos limitantes estruturais, pois seria ridículo fingir
que as operações de circulação, negociação e apropriação podem ser pensadas
fora desses efeitos de poder. Segundo este autor elas são inseparáveis e de fato
são maneiras de compor com os poderes; mas também estas operações podem
deformar os efeitos desses poderes, inscrevendo-os em contextos diferentes
daqueles que originariamente eram os seus e submetendo-os a lógicas sociais
particulares.
Esta aproximação ao comportamento humano reconhece sua relativa
liberdade além, mas não fora, das limitações dos sistemas normativos, prescritivos e
opressivos. Assim, toda ação social é vista como o resultado de uma constante
negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma
realidade normativa que, embora difusa, não obstante oferece possibilidades de
subversão. A questão, segundo Levi (1992), seria definir e reconhecer essas
margens de ação, por mais estreitas que possam ser, nas brechas e contradições
dos sistemas normativos. Nos termos de Revel (1998) o projeto seria revelar ou
mostrar, por trás da tendência geral mais visível, as estratégias sociais
desenvolvidas pelos diferentes atores em função de sua posição e de seus recursos
materiais, simbólicos e de tempo. Desta maneira o pesquisador semiótico e
engajado politicamente mostra a insubordinação constante e criativa das
personagens vibrantes que dão vida ao povo.
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Assim Lloviznas como ator visa facilitar a voz dos silenciados, abrir um lugar
na história aos marginalizados, procurando e imaginando-lhes talvez um espaço
pedagógico e escolar pertinente; abrindo-se, desta vez, a uns dos atores da comédia
educativa, aos tradutores da ciência escolar, aos operários do ensino de ciências,
abrindo-se, sem nenhum paraquedas para a experiência do encontro com aqueles
outros, compreendendo indubitavelmente que, após este voo ou sonho de pesquisa,
ele não será mais o mesmo, para se tornar em algo indeterminado e imprevisível,
mas que levará com “segurança” características e traços dos atores escolares que
irão interagir naqueles encontros de uma modalidade de investigação que poderia se
batizar como: pesquisa afeto.
Para Suely Rolnik (2007), a alteridade na cartografia sentimental ou
pesquisa afetiva desempenha um papel fundamental, pois o pesquisador semiótico
deve-se expor nu e permitir que os outros deixem de ser simplesmente
objetos de projeção de imagens pré-estabelecidas para se tornarem
presenças vivas, com as quais o pesquisador irá construindo seus territórios
de existência e de questionamento. (ROLNIK, 2007, p. 12).

Territórios de existência temporais construídos a partir de encontros e
contatos de sujeitos da experiência, de sujeitos apaixonados, de palavras sensíveis,
de corpos vibráteis onde as máscaras caem como roupas no chão. Esses contatos
explosivos e perigosos são os tijolos da pesquisa afeto.
O pesquisador Lloviznas, um pouco perdido no mapa da existência,
aproxima-se deste modo a uma cartografia das margens, assumindo o desafio
proposto por Tristão (2013) que considera a importância da investigação narrativa
como

uma

das

possibilidades

de

pesquisa

em

Educação

Ambiental.

Especificamente, o ator-pesquisador vai tentar a partir das narrativas dos outros
atores (os professores de Ciências Naturais) fazer uma reconstrução dos processos
e práticas (representações teatrais) da educação ambiental e do ensino de ciências
em algumas escolas vulneráveis de Bogotá. Agora se verá como Lloviznas
aproxima-se dos fundamentos teóricos daquele estilo de caminhada ou modalidade
de pesquisa.
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Na procura das narrativas (Cena um)
Uma aproximação metodológica qualitativa, nos termos de Lüdke e André
(1986), apresenta uma enorme importância e pertinência na pesquisa educacional
ao destacar vários aspectos, como são a possibilidade de apreensão do caráter
complexo e multidimensional dos fenômenos; a captura dos vários significados das
experiências vividas no ambiente, auxiliando à compreensão das relações entre as
pessoas, seus contextos e suas ações; e por fim, a sua capacidade de contribuir
para o desenvolvimento de competências importantes como a criatividade e o
pensamento crítico do pesquisador.
A respeito do campo de pesquisa em EA, González-Gaudiano e Lorenzetti
(2009) comentam que, neste campo, na América Latina, há uma tendência positiva,
lenta, mas crescente, estabelecendo-se como uma área de grandes oportunidades
tanto para a educação formal quanto para a educação não formal.
Completando isto, alguns autores como Nieto-Caraveo (2000) e Gutiérrez e
Pozo (2006), sugerem que a EA como campo de pesquisa já tem terminado com
suas contribuições teóricas. Então, segundo eles, precisa-se de mais contribuições
sistemáticas de pesquisa in vivo desde uma perspectiva compreensiva, a fim de
reconstruir e repensar os argumentos de forma mais concisa e fundamentada, ou
seja, abordando os próprios processos de construção de projetos em ensino,
tentando responder a perguntas sobre a maneira como esses processos ocorrem e,
assim, concentrar-se nas agências, agentes, atores e discursos.
Seguindo essa recomendação, esta pesquisa foca na educação formal e
está orientada para a procura e a interpretação das experiências através das
narrativas que expõem os professores sobre ensino de ciências e EA, em escolas
públicas de contextos vulneráveis de Bogotá. Entendendo que os problemas do
conhecimento e da aprendizagem inerentes à Ciência são gerados em ambientes
socioculturais específicos. Esta aproximação aporta para uma compreensão cultural
destes fenômenos pedagógicos e, assim, assinala alguns caminhos, pontes
quebradas e conexões entre as práticas de ensino de ciências e as potencialidades
da EA naqueles contextos.
As narrativas podem ser entendidas como mediações, como atividades que
permitem levar as experiências à esfera do discurso, e assim este último estaria
imbuído do sentido da experiência; entendendo o discurso como uma ação simbólica
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síntese da experiência com a linguagem e com o mundo (MOLINA, 2010). O
narrador, o contador de histórias, “leva o que narra de sua própria experiência ou
remove-o daquelas que lhe são contadas, transformando-as de volta em
experiências de todos os que as ouvem posteriormente” (BENJAMIN, 1994, p. 201).
Para Benjamin (1994), no fundamento da narrativa está a autoridade e a
riqueza que têm os sujeitos anônimos que se aproximam à morte, uma riqueza
infinita de memórias e experiências. A narrativa seria o tesouro do moribundo, do
perdido, do insano. Então, para narrar é preciso emitir suspiros, queixas, e se deixar
levar para morrer um pouco.
Levi (1992) resume a função primordial da narrativa em duas características:
a primeira é a tentativa de mostrar, através de um relato de fatos sólidos, um
funcionamento mais realista de alguns aspectos da sociedade que seriam
distorcidos pela generalização e pela formalização quantitativa, pois estas
operações acentuariam de maneira funcionalista o papel dos sistemas de regras e
processos mecanicistas de mudança social. Ou seja, nas narrativas é exibido um
relacionamento entre os sistemas normativos e aquela liberdade de ação criada para
os indivíduos pelas inconsistências internas e distorções que fazem parte de
qualquer sistema normativo.
O charme da arte narrativa está segundo Benjamin (1994) em evitar dar
explicações, e assim permitir que o leitor ou o ouvinte esteja livre para interpretar a
história como quiser e construir a sua própria experiência. Para Green e Troup,
(1999), o aspecto explicativo da narrativa seria mais sutil e sofisticado do que
explícito ou ingênuo.
A segunda característica é aquela de incorporar ao corpo principal do texto
os procedimentos da pesquisa em si, as limitações documentais, as técnicas de
persuasão e as construções interpretativas. O ponto de vista do pesquisador tornase uma parte implícita do relato. O processo de pesquisa é detalhadamente descrito
e as limitações da evidência documental, a formulação de hipóteses e linhas de
pensamento seguidas não são mais escondidas aos olhos do leitor não iniciado
(LEVI, 1992).
A narrativa, como uma história, não é ficção, mas uma descrição da
experiência vivida no nicho socioambiental. Para Tristão (2013), a temáticaproblema dessas histórias é a ação humana, as práticas no ambiente circunscrito.
Portanto, capturar as narrativas implícitas e explícitas sobre a relação do indivíduo
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com o ambiente é uma estratégia que pode levar à percepção de outras realidades e
mundos possíveis (BIANCHI; MELO, 2009). Guimarães e Sampaio (2014, p. 126)
oferecem

como

exemplo

disto

“a

articulação

do

projeto

planetário

de

sustentabilidade desde os discursos ambientalistas, midiáticos e cotidianos que têm
produzido efeitos em distintos tipos de processos institucionais e formativos”.
A proposta de pesquisa narrativa em EA tem o poder de revelar as histórias
da vida social e transformá-las em conjunto com os praticantes do processo sendo
coautores de suas invenções cotidianas. Para Tristão (2013), as histórias pessoais
articuladas com a vida coletiva e comunitária são ricas em contextos históricos e
ambientais, em linguagens, emoções, sentimentos, tradições e ações dos
praticantes. Assim, ouvindo as narrativas dos professores de Ciências Naturais
pode-se mergulhar em suas histórias e compreender as maneiras como produzem
conhecimento no cotidiano das escolas e, além disso, perceber o tipo de
conhecimento produzido.
Guimarães e Sampaio (2014) dizem que, desta forma, pode-se aproximar às
práticas filtradas através das experiências dos professores de Ciências Naturais das
escolas públicas que investem tempo e afeto nos projetos educacionais ambientais;
e que também pode-se identificar e analisar os efeitos de suas práticas nas vidas de
crianças e jovens, avaliando se os discursos dos professores estão facilitando redes
que fortaleçam as relações entre as culturas ou se, pelo contrário, são apresentados
como territórios com muros intransponíveis e fronteiras fortemente demarcadas.
Além disso, se levanta a questão de como estabelecer diálogos entre professores da
rede pública, para desta maneira construir uma EA que expresse diferentes origens
e experiências.
A partir destes argumentos e convites, as narrativas dos professores de
ciências naturais e dos educadores ambientais devem ser valorizadas e resgatadas,
pois são eles os sujeitos-atores das traduções dos conhecimentos da ciência no
ambiente do cotidiano escolar, tendo por sua vez um rico patrimônio de saberes da
experiência entendidos segundo Larrosa (2002), os quais deveriam ser uns dos
eixos fundamentais para estabelecer as reflexões e construções curriculares
socialmente pertinentes e culturalmente sensíveis.
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O sentido e o sem sentido do cotidiano (Cena dois)
Desta vez, Lloviznas aceita o encorajamento de seu orientador e de vários
autores para pensar a educação e a pesquisa desde uma perspectiva mais sensível,
horizontal, interpretativa e democrática...
A queda dos relatos totalizadores não eliminou a busca crítica do sentido ou
dos sentidos, mas nos tempos presentes é pré-requisito nessa busca
reconhecer a instabilidade do social e do humano e sua pluralidade
semântica e, assim, continuar perguntando como o “culto”, o popular e a
simbologia massiva constroem significados nas suas inevitáveis misturas.
(CANCLINI, 1997, p. 305).

Larrosa (2002), faz um convite para pensar a pesquisa, a educação e a vida
a partir da dupla experiência-sentido. De acordo com este autor, o homem pensa
através de palavras e o ato de pensar, mais que calcular, raciocinar ou argumentar,
é especialmente fazer sentido do que nos acontece e, sendo que o sentido é
oferecido pelas palavras, o ser humano seria palavra, palavra mãe e filha de
experiências. O ser humano é palavra sensível, porque não temos um lugar fora da
linguagem para dela falar; estamos fatal e irremediavelmente mergulhados na
linguagem e numa cultura (VEIGA-NETO, 2003).
Para Larrosa (2004), o comunicável, o transmissível, o que vale a pena
escrever, o que vale a pena pensar não é o real abstrato nem o real empírico; não é
a verdade mais ou menos definitiva do que são as coisas, mas a experiência viva de
alguém, o sentido sempre móvel e aberto do que nos acontece. Segundo este autor
a experiência seria isso que nos acontece, isso que nos toca, aquilo que nos
atravessa impunemente e nos transforma (LARROSA, 2002).
Para que algo nos aconteça ou para vivenciar uma experiência se requer um
gesto de interrupção, uma espera agradável, uma pausa cúmplice para se sentir
mais lento, uma demora nos detalhes, nas pregas tenras do corpo vibrátil. A
experiência tem um pouco de perigo, um pouco de aventura, é um território de
vertigem com intermitentes e escabrosas subidas e descidas, é uma paixão.
O sujeito da experiência tem alguma coisa de pirata, de estrangeiro, de
polígamo exilado e excitado, tem uma fome infinita pelos sabores das coisas,
sabores linguísticos que o têm temperado. O sujeito da experiência se entregou à
sua própria transformação e nesse fogo se consome. Por isso, o pesquisador
semiótico, ao se assumir como um sujeito da experiência, se entende como um
território de trânsito, ou uma superfície sensível onde aquilo que lhe acontece e o
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atravessa, o afeta e transforma deixando na sua pele alguns sinais, feridas e
cicatrizes (LARROSA, 2002). O sujeito da experiência é o território corporal e afetivo
onde os acontecimentos ocorrem; este sujeito se define não pela sua atividade, mas
por sua inação, pelo grau de abertura febril e disponibilidade, sua receptividade.
Porém, segundo Benjamin (1994), atualmente os fatos vêm acompanhados
de explicações, por isso a experiência é cada dia mais difícil, pois as sensações nos
chegam recortadas, filtradas, digeridas, processadas. Cada dia é mais difícil nos
descolar e irmos ao encontro de nossos sujeitos crus e turgentes sem impor a eles
que respondam na nossa língua ou às poluídas e cancerosas línguas midiáticas.
Assim a vida nos está chegando velha, incolor, insípida e domesticada.
A aparente desordem das palavras e atos humanos compõem cenários
susceptíveis de serem compreendidos e aprofundados por pesquisadores
semióticos, pesquisadores afetivos. Para isso, Sousa Filho (2002) nos diz que
precisa-se olhar para as criações únicas que proliferam na vida cotidiana, nos
murmúrios da vida coletiva e sobre a realidade maciça dos poderes e das
instituições, detalhando as invenções anônimas, os desvios da norma, aquelas
microrresistências que fundam microliberdades.
Nesta perspectiva, segundo Levi (1992), o pesquisador não está
simplesmente preocupado com a interpretação dos significados, mas, antes, em
definir as ambiguidades do mundo simbólico, a pluralidade das possíveis
interpretações desse mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos simbólicos e
materiais.

Portanto,

a

pesquisa

afeto

é

uma

orientação

metodológica

intrinsecamente política.
É nessas lutas que ocorrem em torno dos recursos simbólicos, que “a
linguagem se manifesta não apenas de forma constatativa, contemplativa e
descritiva, mas também adquire estados performativos ou citacionais” (CHAVES,
2013, p. 91). Por isso às vezes se enunciam proposições que permitem algo
acontecer, proposições que constroem possibilidades, materializam coisas ou que
quebram muros. A eficiência produtiva dessas expressões performativas depende
da força de sua incessante repetição.
Pode-se inferir, então, que a linguagem e o discurso tanto verbal como
imagético não é mero artefato comunicativo ou representativo de uma realidade
transcendente, mas constitutivo e construtor de verdades e realidades no curso da
história, sendo, portanto, ele mesmo contingência e contingente (CHAVES, 2013).
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Desta maneira se produz a consolidação de identidades hegemônicas, mas
também pode significar a sua interrupção, porque os discursos podem ser
questionados e respondidos. Nestes questionamentos e respostas, segundo Silva
(2000), residem as possibilidades de estabelecer identidades que não sejam
simplesmente a reprodução das relações de poder existentes, permitindo o devir de
resistências e diferenças.
Assim, reconhecendo a instabilidade e a pluralidade semântica do humano e
do social é possível, segundo Sousa Filho (2002), aproximar-se das formas de ser
cotidianas das massas anônimas, e pode-se dar sentido ao sem nome, ao rumor
sem “qualidade”; dar-lhe ao minúsculo e ao vivido o estatuto de fenômeno
acadêmico; tornando compreensão epistemológica as observações generosas sobre
o decorrer da existência, sem o medo que paralisa a muitos intelectuais e
pesquisadores quando falam sobre o cotidiano.
Para Certeau (2000), nas aproximações ao cotidiano, às realidades vividas,
é um erro supor que o consumo de ideias, valores e produtos pelos sujeitos
“anônimos” é uma prática uniforme, passiva, feita de pura conformidade e adaptação
simples com os ditames do mercado ou dos poderes sociais. Em vez disso deve-se
considerar que no consumo de bens materiais e culturais, há sempre
reapropriações, resignificações imprevisíveis e incontroláveis que modificam as
pretensões previstas na origem, no planejamento e na idealização das coisas.
Portanto, os atores escolares marginalizados criam resistências engenhosas
que são expressas em murmúrios microscópicos entendendo estes murmúrios a
partir do conceito de artes de fazer teorizado por (CERTEAU, 2000), anunciando
dentro da própria ordem instituída a resistência à reprodução padronizadora;
oferecendo esperanças de que, através das rachaduras dos códigos impostos, uma
variedade de táticas silenciosas explodam vida em atividades subterrâneas e
sujeitos clandestinos que coloquem em xeque as verdades dos discursos morais e
tecnocráticos reprodutores da conformidade e do sem futuro.
Assim os atores das margens escolares praticariam nos termos de Gallo,
(2002, p. 169), “uma educação menor, da sala de aula, do cotidiano, que estaria
para aquém e para além da educação maior, aquela dos ministérios, das
secretarias, dos gabinetes”. Porque a toda produção institucionalizada e centralizada
existe uma invenção no cotidiano que estabelece as formas como os consumidores
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vão organizando e reajustando esse produto, uma produção que é quase
murmurante, quase clandestina (DURAN, 2007).
Por isso, é viável, pertinente e interessante explorar como se dão essas
reapropriações

dos

currículos

verticais,

institucionais

e

padronizados

na

cotidianidade das práticas pedagógicas dos atores escolares em ambientes
específicos. Entendendo que essas práticas pedagógicas cotidianas não são
produtos exclusivos das metanarrativas, mas sim produtos substanciais de
fragmentos e particularismos. Portanto, é possível identificar algumas táticas ou
linhas de fuga usadas para sustentar as culturas populares, valendo a pena pensar
na produção de sentidos nas escolas, pois são os significados culturais os que
orientam em grande medida os atos individuais dos atores escolares (TRISTÃO,
2013).
Desta maneira é possível fecundar a arte de pesquisa narrativa a partir de
derrames e sinais únicos que foram gerados por ações, criações e experiências de
corpos vibrando. Esses sinais e traços particulares estão escondidos em cantos
subterrâneos da alma, e é para esses lugares sórdidos onde o pesquisador
semiótico e afetivo deve ir e se concentrar para dar sentido à complexidade do
mundo cotidiano.
O pesquisador Lloviznas, por sua vez, considera seus parceiros de cenário,
os atores escolares das margens, nesta ocasião os professores de Ciências
Naturais, como sujeitos da experiência nos termos de Larrosa (2002), que estão
abertos para sua própria transformação, como sujeitos apaixonados que têm sua
própria força, que se expressa produtivamente em múltiplas formas de saber e de
práxis. Um saber diferente e além da informação, e uma práxis diferente e além do
trabalho. Para Larrosa (2002), o saber da experiência, de maneira similar ao saber
ambiental teorizado por Leff (2010), ocorre na relação entre o conhecimento e a vida
humana, precisando, assim, este tipo de saber de uma análise microssocial,
entendendo que a experiência mais elementar, a do grupo restrito e até mesmo do
indivíduo, é a mais esclarecedora porque é a mais complexa e se inscreve no maior
número de contextos diferentes (REVEL,1998).
O saber da experiência não procura nem solicita uma essência ideal para as
coisas, mas procura, sim, uma busca do sentido e do sem sentido do que acontece
com o ser humano. O saber da experiência é finito, pois está relacionado com o que
acontece com uma comunidade ou indivíduo, o sentido ou o absurdo da existência
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do ser individual e coletivo. É, portanto, um saber particular, subjetivo, relativo,
contingente, que não pode ser separado do indivíduo ou da comunidade que o
encarna (LARROSA, 2002).
O saber experiencial, entendido como um dos tipos de conhecimento, está
além das verdades eternas e é resultado de interações estabelecidas com o
contexto socioambiental em suas várias dimensões, incluindo a estética, a ética e os
afetos. Este saber aproxima e detalha as sensibilidades empíricas sem lentes
axiológicas preestabelecidas, promovendo, na perspectiva de Tristão (2005), a
expansão do campo de responsabilidades, rompendo com os discursos moralizantes
e aceitando o caos como conhecimento e não como ignorância.
Desta maneira, o saber da experiência reivindica e adere aos processos
educativos abertos e imprevisíveis que aceitam a diferença e consideram as
subjetividades para abraçar novos conhecimentos, enriquecendo e transformando as
narrações (TRISTÃO, 2005). O saber da experiência é um saber tático, é a arte do
fraco expresso nos movimentos dos corpos vibráteis21 que capturam as falhas
instantâneas que as conjunturas particulares vão abrindo no monitoramento das
forças de poder hegemônicas. Estes saberes ambientais22 estão feitos de surpresas
e emboscadas, pois eles conseguem aparecer quando ninguém os espera (DURAN,
2007). A partir desses saberes poderiam ser estabelecidas as principais reflexões e
construções curriculares socialmente relevantes e culturalmente sensíveis.
Para Tristão (2013), ouvir as descrições de histórias sobre as experiências
de vida das pessoas e sua relação com o ambiente evoca uma variedade de
emoções; as pessoas produzem sentidos de suas experiências de vida ao relatá-las
e, assim, interpretando essas produções narrativas, a pesquisa educacional pode,
para aqueles que vivem nas margens de uma cartografia sociocultural dominante,
arrancar seus sentidos do anonimato transformando os marginalizados em sujeitos
históricos, dando valor e significação à sua existência.
No mergulho sobre estas experiências e narrativas, Tristão (2005)
recomenda resgatar e destacar as trocas, as relações, tendo em conta o potencial
de ação e as emoções para formar comunidades interpretativas, aceitando o caos
como saber característico da EA. Um caos expresso em uma irracionalidade estética
e expressiva, na arte, na natureza, nos seus fios transmissores de sensibilidade, nas
21
22

Ver Suely Rolnik em Cartografia Sentimental, 2006.
Ver Enrique Leff, Saber Ambiental, 2010.
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utopias e novas metáforas de um encantamento emergente da educação.
Concordando com esta autora, no final do dia talvez os seres humanos sejam
motivados mais pelos processos sensíveis que pelos argumentos éticos e racionais.
Uma teoria mergulhada na densidade dos relatos (Cena três)
O ator Lloviznas, sob as recomendações bibliográficas do capitão da barca
(seu orientador), fez uma navegação agitada e arriscada pelas águas desconhecidas
e desafiantes de novas perspectivas e novos referenciais teóricos tanto no ensino de
ciências quanto na educação ambiental que foram apresentados no ato um. Mas,
qual é o papel dessa apresentação teórica enquadrada numa abordagem cultural na
condução ou acompanhamento do presente trabalho de pesquisa narrativa? Que
papel desempenharão os conceitos e os autores assinalados no ato um para a
apresentação, interpretação e compreensão das narrativas dos professores de
Ciências Naturais?
A descrição densa, conceitualizada por Geertz (1989), serve para registrar
“uma série de acontecimentos ou fatos significativos que de outra forma seriam
ignorados, mas que desta aproximação podem ser interpretados por sua inserção no
contexto, no fluxo do discurso social” (LEVI, 1992, p. 142). Assim, na microanálise
das microhistórias, a teoria não se impõe sobre uma série de observações, em vez
disso, esta teoria parte de um conjunto de sinais ou indícios significativos, tentando
ajustá-los em uma estrutura inteligível.
Aqui a tarefa da construção teórica não é codificar regularidades abstratas,
mas tornar possíveis descrições minuciosas, não generalizar através dos casos mas
generalizar dentro deles, facilitar um tipo de inferência clínica (GEERTZ, 1989).
Segundo Guimarães e Sampaio (2014), neste tipo de pesquisa, a ausência de um
lugar privilegiado para a teoria indica que ela surge, evolui e se consolida a partir
das insubordinações das práticas cotidianas dos sujeitos e também vale a pena
acrescentar, nos murmúrios contestatórios dos movimentos sociais.
Para Geertz (1989), a teoria fornece um vocabulário no qual a ação
simbólica e afetiva possa ser expressa, socializada e discutida, mas sempre com a
condição de que a linguagem não pode nunca oferecer uma consideração completa
da realidade. As categorias conceituais são apenas instrumentos poéticos ou
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metáforas tomadas como bagagem das representações acadêmicas, uteis apenas
para interpretar e comunicar o cotidiano.
Portanto em estudos narrativos, a teoria é um repertório de conceitos muito
gerais e plásticos que se movem no corpo dos relatos, na esperança de transformar
eventos cotidianos em um material eloquente de discussão e divulgação. Neste tipo
de pesquisa a teoria é subordinada para o principal papel interpretativo do
pesquisador semiótico e afetivo. A contribuição da teoria nesta aproximação é
oferecer um repertório linguístico para o material densamente descrito na tentativa
de expandir o universo simbólico do discurso humano (LEVI, 1992).
As entrevistas como cócegas de uma memória de abaixo (Cena quatro)
Na justificativa da escolha pelas microhistórias, pelas narrativas orais dos
professores de ciências naturais como estratégia metodológica, se expõe
principalmente um argumento político, pois a reminiscência pessoal pode
proporcionar às vozes dos atores escolares uma atualidade e uma riqueza de
detalhes que de outra maneira não podem ser encontradas. Desta maneira,
tornam-se possíveis as histórias de grupo e as obras geograficamente em
pequena escala, oferecendo os meios para escrever o que se tem chamado
de descrição densa, narrativas ou relatos ricamente tecidos que têm a
profundidade e os contornos para permitir uma análise antropológica
substancial. (PRINS, 1992, p. 192)

Silveira (2002) nos assinala que ao fazer interpretação e análise das
narrativas não se procuram a verdade ou infidelidade dos relatos, mas sim as
regularidades e as significações compartilhadas, traçando uma espécie de paisagem
dos relatos, com seus pontos de fuga, suas figuras emblemáticas e suas molduras.
Na interpretação das narrativas deve-se considerar, como explicado por Sampaio e
Wortmann (2014), que não é de qualquer maneira que o processo de fabricação da
narrativa se desenrola: não se trata de uma operação individual, autônoma, senão
que é mediada pelas relações socioculturais nas quais está circunscrita e que
oferecem determinados repertórios discursivos, uma variedade de possibilidades
simbólicas.
Estes repertórios discursivos cultural e historicamente situados estão
mediados pela ativa e constante ação da memória, cuja substância constitutiva são
as emoções significativas ou contatos potentes. Nesse sentido, a maioria dos
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pesquisadores da memória nos campos da psicologia cognitiva e da neurofisiologia
têm chegado a acreditar que não se armazenam sentenças livres e espontâneas das
experiências passadas, senão que o ser humano agarra-se aos significados,
sentidos e emoções que essas experiências lhe provocaram (HODDESON, 1997).
Portanto, o processo de memória seria mais uma reconciliação defensiva, agradável
e saudável entre o passado e as necessidades atuais, do que um sistema de
armazenamento preciso de impressões passadas.
A memória é muito seletiva, muitas vezes é criativa e está em constante
mudança. Isso significa que dois relatos em diferentes contextos (de tempo e
espaço) de um mesmo indivíduo sobre um mesmo evento, certamente serão
diferentes dependendo do público ao qual se dirigem e as diferenças das
experiências vividas pelo narrador. Todas as pessoas reescrevem suas memórias
lembrando algumas seções em detalhes, outras mais vagamente, cortando pedaços,
inflando algumas peças e reduzindo outras. Isto porque as memórias são marcadas
mais por valores temporais, interesses, emoções e afetos que por informações e
dados. Para explicar isto se pode recorrer à noção psicanalítica do mito pessoal,
segundo a qual os indivíduos e grupos criam imagens que os explicam e justificam.
Assim, a aprendizagem e a memória são acomodadas de acordo com este mito
(CHADAREVIAN, 1997).
Olhando a entrevista, nos termos de Silveira (2002), como uma construção
entrevistador-entrevistado, cultural e socialmente situada, ela se torna um jogo
interativo em que um entrevistador quer saber algo propondo ao entrevistado
espécies de lacunas (perguntas) a serem preenchidas. Para esse preenchimento os
entrevistados saberão ou tentarão se reinventar como atores, como personagens,
mas não personagens sem autor e, sim, personagens cujos autores coletivos foram
as experiências cotidianas e os discursos que os atravessaram e agora ressoam em
suas vozes. Uma entrevista é uma tentativa de catalisar a produção de textos
identitários, por meio dos quais os sujeitos não apenas se expressem, mas
igualmente constituam suas identidades em contextos situados (SILVEIRA, 2002).
Ao fundamentar a condição humana como culturalmente constituída e
circunstancialmente situada, quer no papel de entrevistadores quer no papel de
entrevistados, Silveira (2002) nos indica que se pode refletir sobre outras questões
além da fidedignidade, imparcialidade, exatidão e autenticidade dos dados da
entrevista. Pode-se pensar, por exemplo, sobre jogos de linguagem, reciprocidade,
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intimidade, relações de poder e redes de representações. As perguntas dos
entrevistadores e as respostas dos entrevistados não têm nada de transcendente,
de revelação ou estabelecimento da verdade, elas são embebidas nos discursos de
seu tempo, da situação vivida, das “verdades” instituídas nos grupos sociais
(SILVEIRA, 2002). As entrevistas nesta perspectiva procuram desenrolar narrativas
ou descrições que, nos termos de Geertz (1989, p. 19), “anotem o significado que as
ações sociais particulares têm para os atores, e afirmar o que o conhecimento assim
atingido demostra sobre a sociedade na qual é encontrado”.
Processo de filmagem (Cena cinco)
Segue o Lloviznas narrando o processo pelo qual amadureceu a produção
de experiências e discursos e assim emaranhou ainda mais as suas preocupações.
Os métodos fluidos e permeáveis usados durante a investigação foram
construídos ao mesmo tempo que amadurecia a ideia de pesquisa, as perguntas, a
catarse existencial, a fundamentação teórica, as recomendações e as sugestões do
orientador, de mãos dadas com os conhecimentos adquiridos em várias disciplinas
do curso do mestrado, e também na medida em que se deram os encontros,
diálogos e negociações com os sujeitos da pesquisa (os professores de ciências
naturais).
Assim, de uma maneira similar à fundamentação teórica, a abordagem
metodológica não foi previamente construída em moldes de aço, mas tem tido uma
perspectiva processual e elástica para atingir a natureza complexa e instável tanto
das áreas do conhecimento tratadas, quanto dos sujeitos da investigação e suas
microgeografias.
Os caminhos metodológicos não foram definidos por um plano fixo,
formalizado e preestabelecido por receitas e manuais e, sim, esboçados pelas
circunstâncias e experiências que iam acontecendo no balbucio constante da
complexidade da vida e das relações sociais.
As preocupações começaram

em

meados do ano 2012 quando,

pesquisando por programas ou cursos de mestrado no Brasil, descobri o Programa
de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, oferecido em
conjunto pela Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual de Feira de
Santana. Seguindo algumas comunicações esperançosas via e-mail com alguns
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professores do Programa, comecei a construir um plano ou proposta de pesquisa a
fim de obter uma carta de aceitação do programa.
Foi assim que em um período de férias do meu trabalho como professor de
ciências naturais em uma escola pública em Bogotá (finais de 2012 e finais de
2013), sentei-me no computador e comecei, quase intuitivamente e baseado em
alguns materiais bibliográficos obtidos no curso de Especialização em Educação e
Gestão Ambiental que tinha feito a partir do ano 2009 até o ano 2011, a escrever
uma proposta de pesquisa. Embora naquela época eu não tivesse um maior nível de
conhecimento sobre os paradigmas na pesquisa educacional, acho que por causa
da militância política e da disponibilidade de material bibliográfico na Internet, minha
proposta de pesquisa teve no início um viés teórico e metodológico orientado pela
teoria crítica.
Foi assim que o projeto inicial tinha como objetivo capturar as concepções e
representações sociais sobre ciência, educação e ambiente dos meus colegas
professores de Ciências Naturais, a fim de obter um mapa ou uma fotografia das
ideias destes professores, tomando como estudo de caso minha escola, meu local
de trabalho, com a esperança ingênua de que os resultados pudessem ser
generalizados para outros ambientes escolares urbanos semelhantes, não só em
Bogotá, mas também na Colômbia e quiçá na América Latina.
O projeto inicial era gerar a partir dos resultados das concepções e
representações dos professores uma discussão crítica das políticas públicas e dos
padrões curriculares oficiais sobre Educação Ambiental e Ensino de Ciências na
Colômbia e desde ali estruturar propostas curriculares e materiais didáticos
alternativos que fossem relevantes para esses contextos escolares urbanos
marcados pelas carências materiais na qualidade de vida, as lembranças da
tragédia e a interação e encontro de uma rica variedade de culturas.
Assim, apliquei dois questionários aos professores da minha instituição.
Também foi desenvolvido e aplicado um questionário para os alunos e algumas
entrevistas com professores e alunos foram conduzidas. Esses questionários foram
desenvolvidos empiricamente e de forma intuitiva, sem muitos conhecimentos sobre
a elaboração e uso de métodos e estratégias de investigação. Embora os dados e
resultados destes questionários não serão discutidos nem considerados na versão
final desta dissertação, é necessário e justo oferecer um reconhecimento ao
importante papel que desempenharam na maturação da ideia e os objetivos de
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pesquisa, bem como na elaboração e aperfeiçoamento de um questionário
orientador (Apêndice A), que foi utilizado como instrumento motivador para a
produção de experiências e discursos.
Em relação às entrevistas realizadas em Bogotá, antes de iniciar o mestrado
em 2014.1, será considerada apenas a entrevista oferecida por uma professora, pois
as outras entrevistas realizadas com os alunos, por causa do escopo e das
limitações de tempo do projeto, foi necessário desconsiderá-las fazendo um recorte
pertinente nas ambições iniciais e concentrando-me apenas nas narrativas dos
professores de Ciências Naturais e Educação Ambiental. No entanto, as entrevistas
realizadas antes de 2014.1, quando eu ainda trabalhava em Bogotá, foram uma
ferramenta valiosa para me iniciar empiricamente no uso desses instrumentos
preciosos de investigação em educação.
Ao longo do ano 2014, já como estudante do Mestrado e com a ajuda do
orientador e outros professores do Programa, a ideia, objetivos, e procedimentos de
pesquisa foram sendo refinados e aperfeiçoados. Nesse processo, percebi que era,
metodologicamente, mais ambicioso e pertinente fazer uma “filmagem” do que tirar
uma “foto” para aqueles cenários. Percebi que ao focalizar sobre as concepções e
representações dos professores eu teria uma foto ou imagem estática das ideias que
circulam naqueles ambientes escolares.
Certamente a fotografia seria uma informação ou dado útil para fazer
avaliações quantitativas, e classificações para responder a perguntas descritivas e
prescritivas do tipo: Quantos? Quais? Perguntas em que eu, como pesquisador, teria
que assumir o papel de juiz e julgar a partir das minhas “verdades” e experiências
(próprias ou emprestadas), as ideias dos outros. Eu teria que dizer quais eram as
melhores ideias, quais as piores, segundo as verdades estabelecidas nas minhas
limitadas experiências da minha situada e restrita existência ou segundo as visões
teóricas deste ou daquele autor que eu houvesse lido.
Mas depois de várias leituras e algumas indicações do orientador, percebi
que essa abordagem seria muito limitada e eticamente questionável para uso em
ambientes altamente complexos como os de interesse. Entendi que era mais
gratificante e justo fazer um processo de “filmagem”, pois assim poderia perceber as
dinâmicas e os movimentos dos atores escolares (professores de ciências) no tempo
e no espaço.
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Entendi a importância de projetar um olhar metodológico que batizei como
pesquisa afeto, que por sua vez me ajudaria a mergulhar nas ideias dos meus
colegas e capturar suas emoções, desejos, frustrações e práticas, seguindo a
indicação de Rolnik (2007) para capturar a alteridade em sua condição de campo de
forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de
sensações. Capturar esse aspecto do ser humano que tem sido tradicionalmente
reprimido na pesquisa acadêmica; e que é a qualidade que deve ser cultivada e
privilegiada por um pesquisador semiótico.
Isto implica que, para o pesquisador semiótico, o narrador ou cartógrafo
sentimental, não há céus de transcendência acima nem névoas de essências
abaixo. O que existe em todos os lugares flutuando no ar, em torno dos corpos, são
intensidades buscando expressão e formas. O que precisa o pesquisador semiótico
é estar imerso na geografia dos afetos e, por sua vez, inventar as pontes linguísticas
que permitam fazer essas travessias (ROLNIK, 2007).
Esse novo olhar me permitiu focalizar as práticas dos professores e os
fatores que as promovem, consolidam ou limitam, tentando responder perguntas
compreensivas do tipo: como, ou de que maneira se desenvolve o ensino de
ciências e a educação ambiental naqueles contextos? Com este tipo de pergunta eu
já não teria que assumir o papel incômodo e arbitrário do juiz. Eu seria simplesmente
um observador interessado, um pesquisador curioso, intérprete e tradutor, tendo um
patrimônio maior e mais rico de elementos, fatores e relações para trabalhar e
comunicar. Eu vivenciaria a experiência ensaística descrita por Larrosa (2004), como
a faculdade de suspender o juízo, de tirar e esquecer os critérios com os quais
estávamos tão acostumados para julgar o que é ou o que deveria ser. Daqui para
frente as críticas tentarão ser sempre parciais, provisórias, abertas, sem
fundamentos transcendentes.
Para resumir, é possível notar que o grande desafio e valor do pesquisador
semiótico é encontrar aqueles momentos raros e preciosos, aqueles momentos que
Chaves (2013) denominou como situações evocativas da memória, onde a
inspiração, a originalidade e a naturalidade da alma tornam-se palavras e vozes, se
afastando tão longe quanto possível dos teatros institucionais formais.
As narrativas emergem melhor quando são concretizadas ao abrigo da
liberdade do anonimato em meio da surpresa e admiração da espontaneidade.
Portanto, em uma pesquisa afetiva devem ser procurados mecanismos que
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despertem o corpo vibrátil tanto do pesquisador semiótico quanto dos atores
escolares. Estes mecanismos podem ser considerados nos termos de Rolnik (2007)
como fatores ou gatilhos de ativação, efetivação ou afetação.
Foi assim que decidi concentrar-me sobre as práticas dos professores
descritas através de suas narrativas e, então, fui entrando no excitante mundo dos
estudos das culturas, da descrição densa, da micro-história, da microanálise, das
narrativas, preparando uma nova intervenção em aqueles contextos, através de um
novo instrumento de pesquisa (Apêndice B).
A partir desta decisão foi planejada uma nova viagem a Bogotá para
implementar o questionário orientador e motivador (Apêndice A) e a entrevista
(Apêndice B). Nessa nova imersão em campo, que durou aproximadamente um
mês, o grande desafio foi combinar os meus objetivos de pesquisa com os estreitos
tempos institucionais e pessoais do cotidiano dos colegas/sujeitos da pesquisa.
Antes de viajar para a Colômbia tomei a decisão de manter o foco nos
professores de ciências naturais de comunidades escolares vulneráveis em Bogotá,
mas desta vez iria aberto às possibilidades de encontro com outros tipos de atores e
discursos. A partir disto, não me limitei às narrativas dos professores de só uma
escola (a escola onde trabalhei), tendo levado em consideração que qualquer
acontecimento político ou pessoal imprevisto naquela escola pudesse impedir o
desenvolvimento da pesquisa.
Também fiz isto para evitar que as histórias de amizade, ódio, amor, paixão
que Eu, como professor, vivenciei naquela escola fossem os principais
determinantes dos resultados da pesquisa que tinha como objetivo compreender as
características e dinâmicas de um contexto complexo e variável, sendo pretensioso
e ingênuo pensar que a escola Nova Colômbia seria um caso representativo. Nessa
medida, considerei aquela escola como um modo, de muitos possíveis, de serescola naqueles contextos heterogêneos.
Portanto, meu trabalho de campo foi estendido para todas as escolas
daqueles contextos que o tempo, a sorte e os contatos institucionais ou afetivos me
permitiram visitar. Foi assim que consegui percorrer oito escolas em diferentes
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bairros de Bogotá, que cumpriam os requisitos de sediar população estudantil
multicultural e altamente vulnerável23.
Nessa medida, seguindo a curiosidade ou intuição e com a intenção de
enriquecer minha análise e discussão, decidi que, apesar de manter o foco em
professores de ciências naturais, estaria aberto também para entrevistar professores
de outras áreas do conhecimento, tais como: as artes e a linguagem. Também incluí
professores de diferentes níveis e séries escolares para detectar diversos modos de
ser professor, praticar a educação ambiental e de conceber o ensino de ciências. De
maneira similar com a ideia de enriquecer a discussão, tive uma aproximação com
um professor de uma escola católica, que trabalha com população estudantil
exclusivamente de gênero feminino e de classe média-alta de Bogotá.
Assim, através de contatos institucionais, mas principalmente pela ligação
afetiva com amigos, familiares e colegas, consegui abordar várias maneiras de ser
professor de ciências naturais e educação ambiental nos subúrbios de Bogotá.
Procurei realizar as entrevistas sob as pressões do cotidiano escolar, da sala de
aula, da sala de professores, de modo que o mesmo cotidiano fosse um mecanismo
gatilho de emoções e sentimentos que gerasse relatos e ambientes de interação
investigativa mais sinceros e de maior riqueza e complexidade narrativa.
O Apêndice A, como já me referi, foi tomado como um eixo motivador e,
dessa forma, o entrevistado foi previamente contatado à realização da entrevista
para responder algumas perguntas do questionário, tendo assim uma breve
aproximação ao conteúdo da entrevista. Pensei que dessa maneira o respondente
tivesse um curto período de tempo no qual pudesse refazer suas memórias, gerando
uma entrevista mais dinâmica.
Nas entrevistas foi utilizado o gravador de som. Os procedimentos, etapas,
protocolos e conteúdo específicos dos diferentes instrumentos aplicados encontramse nos Apêndices A e B. Após finalizar cada entrevista desta pesquisa afeto,
procedeu-se a um beijo, um abraço ou um aperto de mãos e foram trocados bons
desejos, chocolates e artesanatos do Brasil, como sinais de afeto e gratidão.

23

Jovens e crianças cujos laços sócio-afetivos são precários e apresentam desenvolvimento sob
baixos níveis de qualidade de vida em contextos socioambientais que vulnerabilizam a dignidade
humana.
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VOZES (Ato quatro)
Los cronopios son entes bohemios inclinados hacia las artes, poetas
caóticos, sensibles, cándidos e idealistas. Los famas, en cambio, son
ordenados, pomposos, almidonados y cautelosos. Las esperanzas, a su
vez, no están ni de un lado ni de otro, son sencillas e ignorantes.
(Historias de Cronopios y Famas. Julio Cortazar).

Murmúrios. Giovanny Sánchez, 2013.

Neste ato, se tentará, a partir dos encontros de Lloviznas com as vozes de
nove professores de ensino fundamental e médio, desenvolver um tecido narrativo
feito de emoções, experiências e memórias agrupados em várias cenas ou relatos,
com a pretensão de recriar uma paisagem da educação ambiental e do ensino de
ciências nos teatros escolares visitados.
Nesse sentido, cada cena representa um relato ou história independente
organizadas no ato a partir de critérios estéticos e éticos, onde Lloviznas abordará
os cenários mais íntimos e próximos, afastando-se gradualmente, em cada cena
para cenários com os quais manteve uma maior distância vivencial.
Pretende-se abranger uma ampla riqueza de ideias e expressões e,
reconhecendo que uma parte significativa dos relatos dos professores representam
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sentidos e emoções partilhadas por vários atores, será evitada, à medida que surjam
novos personagens, a repetição de narrativas que sob minha consideração
expressem sentidos semelhantes aos expressos em histórias anteriores.
Assim, cada nova cena e cada novo ator que apareça neste ato, manifestará
sinais, afetos e memórias novas ou sentidos e pareceres diversos (antagônicos,
complementares, divergentes) às expressas pelos atores de cenas anteriores.
Os encontros entre Lloviznas e seus personagens não ocorreram nem
simultânea nem sequencialmente, por isso, me concedi uma liberdade estendida
para agrupar as vozes e atores, desenhar memórias, tecer discursos, recortar
emoções, maquiar sentimentos, traduzir desejos e construir novos micromundos
possíveis.
Escola Nova Colômbia: perguntas emaranhadas nos sons de memórias e
afetos (Cena um)

La Loma. Giovanny Sánchez, 2013.

Iniciam-se estes relatos de encontros entre o pesquisador e os coautores, no
ponto mágico onde Lloviznas desenvolveu seu trabalho profissional como professor
de Ciências Naturais e Educação Ambiental, na Escola Nova Colômbia. Aquela
escola, onde, no seu caminhar, deixou saberes, ódios, amores, experiências; aquela
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escola onde para chegar tem-se que subir uma escadaria de trezentos e trinta e
quatro degraus, uma escadaria que emerge das profundezas da terra e se estende
até o céu.
Lloviznas, após um ano de viver e estudar em Salvador, Bahia, Brasil,
retorna a Bogotá, Colômbia, e sobe mais uma vez aquela escadaria mágica para
visitar sua escola que, intempestivamente e sem licença, da forma como as coisas
são tomadas quando as consideramos nossas, visita com vontade, porque ainda a
sente sua, embora na verdade nunca tenha sido. Agora mexe nela e a beija já não
com a máscara e a bata de professor de Ciências Naturais e Educação Ambiental,
mas com a máscara ainda tênue e incipiente de pesquisador desta mesma área
disciplinar.
Nesta visita de campo, Lloviznas concretiza três encontros com três
companheiras de jornada que concordaram gentil e docemente serem entrevistadas.
As entrevistas foram realizadas em diferentes tempos e lugares; por vezes, na
privacidade e tranquilidade de um apartamento, numa fria e chuvosa tarde, ou às
vezes sob as pressões institucionais e os olhares curiosos dos estudantes da
escola.
Este primeiro tecido narrativo contará com as vozes de três professoras que
através de diferentes caminhos acharam a educação ambiental e às quais Lloviznas
tentará seduzir para exprimir seus desejos e sentimentos ao redor das
racionalidades ambientais e racionalidades científicas e como elas são encenadas
em seus horizontes e frustrações cotidianas. A seguir, Lloviznas apresentará estas
três atrizes e os cenários que permitiram os encontros:
Professora Florecita Rockera: Entrevistada em uma manhã de fevereiro de
2014, em um dos meus últimos dias de trabalho na escola Nova Colômbia, antes de
viajar ao Brasil para a realização do mestrado. FR24, é uma professora de artes,
especificamente de dança, caracterizada por uma constante liderança em diversas
atividades de educação ambiental realizadas na escola. Ela é formada em educação
artística e com ela sempre mantivemos saudáveis discussões informais no final do
dia de trabalho, quando a acompanhava para descer a escadaria, para em seguida,
tomarmos o transporte público que nos levaria para nossas respectivas moradias no
outro extremo da cidade. Certamente ela é uma professora ousada, pois a maioria
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Indicação para designar Florecita Rockera.
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do corpo docente da escola evitava na medida do possível o trânsito através
daquela escadaria mágica25.
As discussões com ela giravam em torno de sua posição crítica, que eu
naquela época julgava como hippie, contra o positivismo da ciência; gostava de
provocá-la, de modo que ela um pouco enraivecida começasse a falar sobre
medicina alternativa e os erros e tragédias causadas pela ciência, e assim, entre
uma conversa e outra, entre argumento e argumento, passávamos a ansiedade e a
vertigem que nos produzia a descida dessa solitária escadaria ao meio-dia ou no
final da tarde. Lembro-me de um dia em que ela ficou furiosa quando lancei a
seguinte provocação que parcialmente refletia minha posição de realismo ingênuo
que até então defendia com orgulho e arrogância: “Na Colômbia se deveria eliminar
as aulas de Educação Artística e substituí-las por aulas de Ciências; na Colômbia há
um monte de festa, muita magia, muita superstição, somos muito bons para dançar,
para as músicas, mas precisamos de um estilo de pensamento científico,
sistemático, uma disciplina no pensamento para nos ajudar a sair da ignorância, dos
medos coletivos e manter-nos com os pés no chão para resolvermos nossos
problemas...”
Agora, neste novo encontro, eu estava com uma atitude mais humilde,
flexível e menos provocante, em um dos poucos momentos de descanso do dia de
trabalho naquelas resplandecentes manhãs de fevereiro, quando no horizonte a
clareza do bom tempo combinada com os efeitos dos ventos gelados da madrugada
tinham levado as nuvens de poluição acumuladas no dia anterior, permitindo, assim,
ver as imponentes montanhas andinas, algumas das quais adornadas com os
últimos vestígios de neve que o aquecimento global ainda não conseguiu derreter.
Com esse horizonte, interrompido por uma igualmente imponente paisagem
urbana, mostrando-nos de cima a panorâmica da fervura sufocante e permanente
dos murmúrios do centro e do sudoeste de Bogotá, procuramos um lugar que nos
permitisse uma conexão com o assunto da entrevista para inspirar e facilitar o
diálogo. Escolhemos a área verde da instituição, um lugar conhecido como “La
Loma”.
“La Loma” é um lugar que eu realmente gosto; ali desenvolvi com meus
alunos algumas atividades de Educação Ambiental; como o aproveitamento de
25

Os habitantes do bairro chamavam aquela escadaria de “escadas mágicas” porque muitas coisas
que entravam por um lado não conseguiam sair pelo outro, simplesmente desapareciam...
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resíduos orgânicos provenientes da cantina da escola através da cultura de
minhocas e da compostagem, assim como o plantio de sementes nativas e
ancestrais de milho e feijão adubadas com os produtos da compostagem.
Também no final de algumas das minhas aulas, quando eu observava os
alunos cansados e inquietos, lhes sugeria que fôssemos à “La Loma” para resumir,
escrever e socializar as conclusões da aula. Ali me sentia muito confortável e nos
meus momentos de descanso do dia de trabalho, gostava de ir lá para ler um livro
ou me sentar com os alunos para falar e rir sobre a vida, o ser humano e deus.
A professora FR também fazia suas principais atividades de EA naquela
Loma, portanto, era um lugar agradável para os dois, mas não só para nós dois...
Para os estudantes “La Loma” era o lugar mais bonito da escola, ali ficavam
brincando de esconde-esconde, e na estação chuvosa, quando as ervas e o solo
formavam uma película lisa, eles usavam aquela inclinação como rampa para
deslizar em alta velocidade. Também pequenas casinhas ou cavernas eram
improvisadas, reciclando palha, madeira, papelão, cadeiras velhas e construindo
seus esconderijos para evadir as aulas que não eram do seu agrado. Essas
pequenas cavernas se tornaram o esconderijo perfeito para os primeiros, inocentes
e ternos atos de amor.
No entanto, nem todos gostavam daquele lugar maravilhoso, porque era um
lugar difícil de controlar por causa de seu afastamento, altura e difícil acesso. Lá só
os corpos ágeis e flexíveis de crianças, adolescentes e jovens professores
conseguiam chegar. A maioria dos professores ficava com medo e preguiça de subir
aquele morro para encontrar e controlar os alunos.
Por essa razão, os diretores da escola não gostavam da “Loma” e, na
medida do possível, impediam que os alunos se divertissem lá porque, segundo
eles, aquele lugar quieto e tranquilo estava cheio de mato e facilitava a indisciplina, a
evasão de aulas e o consumo de maconha. Era tal o desconforto com aquele
espaço e a necessidade de controlar os corpos e as vidas, que o diretor da escola,
de maneira insolente, ordenou cortar algumas árvores que em sua opinião impediam
uma boa visualização para fazer uma vigilância profunda desde o “panóptico” de seu
escritório.
No dia da entrevista, dois estudantes me ajudaram com o manejo da câmera
de vídeo enquanto o diálogo estava ocorrendo. Nesta reunião se pode perceber o
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ambiente escolar, com os jogos e sons dos estudantes e a curiosidade de alguns
deles com o que estava acontecendo.
Professora Lluvia: Senti-me inclinado a entrevistá-la, pois era a
coordenadora do “projeto de prevenção de desastres”. Este é um dos projetos
transversais que, penso, está intimamente relacionado com a Educação Ambiental.
Lluvia é uma professora que orienta suas aulas no ensino básico, não tendo
formação especializada em Ciências Naturais, ela tem uma licenciatura em
educação e afirma que fez uma especialização em informática aplicada ao ensino e
um mestrado em Ciências da Computação. Segundo ela, essas duas pósgraduações não estão significativamente relacionadas à educação ambiental, uma
área para a qual ela foi forçada a trabalhar pelo diretor da escola, mas depois de um
tempo foi se aproximando e conseguiu gostar.
Llv26 é responsável por iniciar as crianças mais jovens nos primeiros e mais
fundamentais conceitos das várias áreas do conhecimento, incluindo as Ciências
Naturais. O projeto de prevenção de desastres, que coordena, é o projeto
institucional mais reconhecido que tem tido progressos significativos na sua
construção e integração curricular, refletindo organização e compromisso por parte
do grupo de professores que o dinamizam.
Por estas razões, procurei uma reunião com ela em janeiro de 2015. Ela
solicitou que a entrevista fosse conduzida sob a tranquilidade do espaço íntimo de
seu apartamento em uma tarde fria e chuvosa de Bogotá.
Professora Via Láctea: O encontro com esta professora veio por acaso na
visita intempestiva que fiz à instituição em janeiro de 2015 para cumprimentar os
antigos colegas e alunos e ver como muitos deles em menos de um ano tinham
crescido, superando impunemente a minha altura e adquirindo mudanças drásticas
em sua aparência. Vários deles já não eram mais as crianças às quais eu tinha
apresentado os primeiros conceitos de biologia celular e ecologia, tornando-se agora
homens e mulheres com novas angústias, necessidades e perguntas.
Nesta visita à Escola Nova Colômbia, estava curioso para conhecer a
pessoa que tinha tomado meu lugar. A professora VLt27 fez Licenciatura em Química
na Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e declara ter feito estudos de mestrado
na Universidad de Buenos Aires (UBA), na área de genética molecular médica.
26
27

Indicação para designar Lluvia.
Indicação para designar Vía Láctea.
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Muito gentilmente me atendeu, simultaneamente, com a finalização de sua aula e
dia de trabalho com um grupo de jovens que, além de fazer tarefas no caderno,
prestavam atenção ao desenvolvimento da entrevista e como seu ex-professor de
Ciências Naturais falava com a atual professora e como esta conversa era gravada
com um gravador de som.
Escutava-se um murmúrio leve, agradável, bastante apaziguado dos alunos,
bem diferente do escândalo e do barulho dos tempos nos quais eu realizava as
aulas com aqueles mesmos estudantes. Sem dúvida, naqueles tempos, eu sendo
ainda professor deles, teria sido impossível oferecer uma entrevista simultânea com
o desenvolvimento da aula.
Lloviznas, compreendendo que as representações e expectativas que os
professores expõem sobre seus alunos e seu contexto escolar motivam e
configuram parcialmente os horizontes das práticas pedagógicas, pretende que
estas três atrizes da “comédia educativa” façam um diagnóstico ou caracterização
da comunidade escolar e do contexto socioambiental da Escola Nova Colômbia.
Neste sentido, as três professoras estão lotadas em um lugar comum,
coincidindo em considerações sobre seus alunos com a professora FR: “eles têm
problemáticas muito fortes na família e no âmbito econômico”. A professora
complementa sua declaração descrevendo seus alunos como “pessoas que estão
muito solitárias desde a infância, porque seus pais permanecem no trabalho por
tempos consideráveis”.
Sobre isso a professora VLt diz:
“Trabalhamos com uma comunidade muito diversificada, nós temos
estudantes pobres, muitos dos quais têm pais na prisão, e apresentam um monte de
violência física e verbal”.
As professoras FR e Llv expressam repetidamente que seus alunos
manifestam o desejo de “chegar à frente”28 ou “seguir em frente”, sem aprofundar ou
esclarecer explicitamente para onde, onde fica essa “frente”, de que está composta
essa “à frente” que desejam seus alunos ou que elas projetam para eles.
Eu sempre ficava incomodado quando os estudantes, nas avaliações de
diagnóstico no início dos cursos de Ciências, usavam a mesma expressão: “chegar

28

Em espanhol: “salir adelante”. Tradução minha.
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à frente”, “seguir em frente”, uma expressão que ouvi também em várias reuniões
com os pais quando eles se referiam às expectativas para com seus filhos.
Compreendi que esses “chegar à frente”, “seguir em frente”, eram lugares
comuns, uma daquelas frases que de tanto serem repetidas perdem o sentido
quando não conseguem encontrar um pequeno pedaço do mundo ou um sentimento
que as adote; e que um dos meus desafios, agora como pesquisador do cotidiano
escolar, é decifrar os sentidos desses lugares comuns,

procurar substâncias e

formas ainda que transitórias, preenchendo assim o vácuo das frases vazias através
das faixas, sinais e a hilaridade dos discursos e dos afetos.
Neste sentido, o relato da professora Llv pode oferecer alguns sinais quando
ela comenta sobre suas expectativas pessoais e por sua vez vira porta-voz das
expectativas institucionais sobre seus alunos:
“As expectativas da escola e de nós os professores, é que eles finalizem
seus estudos na escola e possam ingressar aos programas com os quais a escola
tem conseguido estabelecer parcerias29 como o SENA30 e universidades como a
Minuto de Dios31. Essa é a ideia: que eles sigam em frente e aproveitem as
oportunidades que a escola lhes oferece se focando para seu futuro profissional”.
Neste fragmento é percebida uma expectativa para qualificar os alunos em
uma formação técnica que os articule ao mercado de trabalho. Face a este projeto
de formação sempre expressei perguntas...Aprendi e, muitas vezes, aceitei que o
ser humano era o que o trabalho tinha feito dele, e assim o trabalho representava
para mim uma forma de redenção da nossa existência.
Mas resistia e me recuso a acreditar que os meus alunos, pelo fato de
viverem em um contexto vulnerável e desigual, estejam condenados e prisioneiros
ao trabalho manual, e que o trabalho intelectual e a realização integral de outros
aspectos do ser humano, que podem ser mais facilmente obtidos através de uma
formação profissional de qualidade, seja exclusiva para outros jovens que tiveram
melhores condições econômicas.

29

A escola estabeleceu vários acordos com algumas instituições para a articulação entre a formação
técnica e o início da vida laboral dos estudantes. Entre os acordos estão a formação técnica em
instalações elétricas, a formação na impressão serigráfica, e a formação em meios de comunicação.
30
Servicio Nacional de Aprendizaje. Instituição de educação pública que oferece formação técnica e
tecnológica concebida para a articulação de seus alunos com o emprego do setor empresarial.
31
UNIMINUTO. Universidade de fundamentação católica que fornece programas de ensino superior
com preços relativamente acessíveis.
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Continuando com o relato da mesma professora, também é possível
perceber e discutir outras representações e expectativas que circulam nesse
ambiente escolar em torno dos estudantes, como se mostra no seguinte trecho:
“Eu gosto que os alunos tenham vontade de seguir pra frente, de estar na
escola, estudando, querendo sair desse contexto de dificuldade em termos de
problemáticas sociais e de inserirem-se em outra história, em outro negócio”.
Nesta declaração se reflete um desejo que muitas vezes compartilhei: para
que os alunos se afastassem e ficassem longe de um contexto social triste e
cinzento, o desejo de que eles pudessem se libertar de um ambiente extraescolar
cheio de solidões, e assim eles conseguissem entrar plenamente em uma cultura
escolar “ideal”, “bonita”, “colorida”, cercada por sólidos muros e “imune” às
dinâmicas culturais e às problemáticas sociais, que tanto quanto possível deveriam
ser ignoradas. Assim, a escola é representada como trincheira, solução e antítese
aos problemas sociais, a escola como espaço para escapar das dores do mundo.
No discurso destas professoras é possível perceber uma linguagem que
constrói um contexto extraescolar espinhoso, tecido através de dinâmicas sociais
corrosivas, no qual deve-se evitar transitar, porque como diria a professora Llv: “…O
principal problema ambiental do setor é a insegurança…”
Mas me pergunto: qual o tipo de insegurança gerada naquele contexto,
naquele setor? Será a insegurança de perder nossos pertences e bijuterias? Ou será
o medo de que nossa integridade física seja violada e que nossa vida fique em
perigo? São medos compreensíveis, riscos que dão medo, mas além desses
temores o que possivelmente existirá no fundo, será talvez uma insegurança gerada
pelo medo de perder as certezas psicológicas através das quais idealizamos nosso
trabalho, nossa profissão, nossas atividades e nossos alunos?
Idealizamos de tal maneira nossos alunos que os separamos abruptamente
dos símbolos e afetos que circulam cotidianamente fora dos muros da escola e
quando percebemos aqueles símbolos, ficamos tão cheios de terror e desapontados,
porque eles não se encaixam em nossos mundos e paraísos mentais de bons e
maus, de heróis e vilões, de fadas e princesas.
Aqueles contextos desafiam os atores escolares para quebrar a inércia de
pensar o Eu, como lugar imóvel e perfeito, convidam os professores e
pesquisadores educacionais para repensar nossas identidades, tentando imaginar
multiplicidades, reconhecendo que não é possível nem ético construir os processos
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educativos a partir dos confortáveis castelos de arbitrárias e impostas moralidades
artificiais,

currículos

rígidos,

conteúdos

insípidos,

linguagens

estrangeiras;

reconhecer a necessidade de enlouquecer um pouco, colocar entre aspas nossas
identidades mais queridas para dar sabor, cor e alegria à escola.
Essa atitude de rejeição sob uma crítica superficial do contexto social das
escolas está profundamente enraizada nas expressões cotidianas dos professores,
como se vê na seguinte narrativa da professora FR, referindo-se aos problemas
ambientais do setor:
“O contexto da escola é um contexto de incoerência em relação ao que para
eles é ensinado, porque a gente sai para as ruas e há um monte de lixo jogado no
chão, por todo lado há lixo, há contaminação... se vê que as pessoas desses bairros
falta-lhes muita cultura; compreender a problemática e implementar soluções. Dentro
da instituição, percebo que há mais cultura, mais cuidado, especialmente nos
estudantes da turma da manhã, o desperdício de água é menor, não se vê tanta
confusão, tanta poluição”.
Em adição ao acima mencionado, a professora FR também expressa um
reconhecimento ao trabalho de educação ambiental que tem sido feito na escola, o
que tem gerado uma mudança visível e significativa na paisagem do cotidiano
escolar. Isto sugere que os caminhos para a sustentabilidade podem ser múltiplos e
contraditórios, que não há prescrição para agir, que o esforço para mudanças
estéticas e comportamentais nas relações socioambientais podem envolver
diferentes táticas e estratégias.
Estes esforços, que têm sido consolidados institucionalmente em diferentes
espaços, reflexões e lutas da humanidade, têm conseguido, a partir do trabalho de
vários professores, que o discurso ambiental permeie o cotidiano da Escola Nova
Colômbia; o que certamente é um passo muito importante e necessário, mas que
também envolve novas questões e maiores desafios para aqueles que se pensam
como educadores ambientais.
Como uma escola que tem conseguido se sensibilizar ambientalmente
poderia traduzir, recriar e ampliar de forma eficaz estes novos discursos, afetos e
compromissos éticos para outros espaços culturais, como a rua, a família, a igreja,
espaços esportivos, praças de mercado, clubes, por onde transcorre a vida cotidiana
dos atores escolares?
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Como politizar, aprofundar e consolidar essas novas sensibilidades nos
espaços escolares, ou como conseguir que essas sensibilidades se tornem ainda
mais críticas, transformadoras para ativarem novas e mais radicais ligações afetivas,
que discutam e dinamizem criativamente mudanças comportamentais e sentimentais
favoráveis à vida digna e à regulação harmoniosa e consciente das nossas relações
ecosociais?
Aqui nascem outros convites, outros desafios e outras questões que podem
animar e enriquecer futuros relatos e cenas desta pesquisa afetiva ou outras futuras
pesquisas sobre a inclusão ou a construção da educação ambiental no cotidiano
escolar, como por exemplo: quais são esses fatores, sensibilidades, táticas ou
estratégias que têm ajudado a integrar o discurso ambiental em comunidades
escolares específicas? E ainda: como aproveitar essa experiência de inserção,
hibridação ou construção do campo ambiental nas éticas escolares, para que a
escola assuma um papel mais ativo na recriação dos saberes ambientais nos
cotidianos sociais de comunidades multiculturais e vulneráveis? Dadas essas
questões continuarei procurando alguns rastros nos relatos dos meus colegas...
Talvez uma das possíveis pistas esteja na percepção que tive diante do
sentimento de apreço e carinho que os alunos da Escola Nova Colômbia tinham em
relação à paisagem física e relacional da escola. Um apreço por aquelas amplas,
verdes e agitadas microgeografias que lhes permitiam sentir as primeiras e mais
profundas sensações de liberdade e alegria, gerando um vínculo afetivo com um
espaço que deixava assim de ser simplesmente uma instituição para se transformar
em um território de vida.
Nessa medida é preciso dimensionar o grande desafio, poder e
responsabilidade dos professores de comunidades escolares vulneráveis, no sentido
de que aqueles estudantes vulneráveis que as compõem, percebem a escola com
todas as suas pressões, repressões e limites como o melhor lugar do mundo para
passar a vida, muitas vezes o único espaço-tempo onde lhes são possíveis
sentimentos de paz, alegria e esperança.
Na seguinte declaração, a professora FR também destaca a importância da
paisagem física, do ambiente “natural” da Escola Nova Colômbia com seus
componentes bióticos e ecológicos como fator de inspiração para avivar os
processos educativos e gerar nos alunos a apropriação afetiva do espaço escolar:
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“Eu acho que aos alunos também lhes ajuda o fato de ver este morro, de ver
essas árvores, o fato de ter este espaço e que se tenha feito um trabalho ambiental”.
Os professores cujas vidas se ligaram a essas escolas são conscientes do
grande desafio afetivo para com aquelas crianças que estão sendo inseridas no
mundo e que percebem a escola como um paraíso, como o céu na terra e para os
quais nós somos algo mais do que apenas professores, sendo, talvez, seus amigos,
sua família, seus guias espirituais? Ou não estaremos aproveitando as
potencialidades de um ambiente escolar que nos oferece oportunidades para
construirmos como professores militantes, nos resignando a reproduzir docilmente
as lógicas, discursos e medos que os nossos alunos acham na rua, na família, na
igreja, nos currículos disciplinares e na mídia?
Será que o papel das escolas naqueles lugares é simplesmente ser um
esconderijo da crueldade do mundo, um lugar para alegrias isoladas, triviais e
passageiras? Ou será a escola a projeção de um espaço de alegria transbordante,
propagador de afetos e energias para facilitar e permitir cidadanias que saibam se
movimentar por entre os labirintos barulhentos e asfixiantes das sociedades
opressivas e repressivas, a partir de táticas que vão corroendo os sistemas
normativos e semeando sementes de participação social e redes de solidariedade?
Como dinamizar a escola para que seus substratos, potencialidades
paisagísticas,

históricas

e

geográficas

possam

gerar

e

impulsionar

permanentemente o que vê e valoriza a professora Llv como uma qualidade valiosa
de seus estudantes na Escola Nova Colômbia? como vemos a seguir:
“Os alunos têm vontade de fazer as coisas e participar das atividades que
são organizadas lá na escola”.
Em minhas experiências com aquela comunidade escolar também percebi
essa característica. A facilidade e o prazer que os alunos expressavam para
organizar e participar de atividades “extracurriculares”, atividades que fugiam do
formato tradicional da sala de aula e da avaliação formal e normativa. Atividades
como as hortas escolares para trabalhar processos de educação ambiental,
competições esportivas, feiras de arte, ritos religiosos, dinâmicas de recreação, entre
outras eram bastante nutridas e bem sucedidas com o apoio e participação
agradável e espontânea da grande maioria da população estudantil.
Muitas vezes, na minha estreita visão da vida, em meu reducionismo
positivista e ingenuidade pedagógica, critiquei tais atividades, considerando que
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representavam um desperdício de tempo e energia que subtraía valiosos minutos e
horas para as aulas formais, aulas em que, na minha perspectiva daquele tempo, os
alunos deveriam obter os verdadeiros, úteis e necessários conhecimentos, os
conteúdos disciplinares dos padrões curriculares.
Mas, para que(m) eram úteis a maioria desses conhecimentos formais nesse
contexto? Várias vezes me fiz essa pergunta, e a única resposta que achava depois
de um bom tempo de reflexão era: para que meus alunos tenham um desempenho
aceitável nos testes SABER 1132 e assim a escola seja melhor avaliada e, talvez, os
alunos com melhor desempenho nos testes, possam ingressar mais facilmente no
mercado

de

trabalho

ou

em

alguma

universidade

para

se

formarem

profissionalmente. Com esse horizonte, muitas das minhas aulas se reduziam ao
treino dos estudantes para a resolução de questionários padronizados.
Por outro lado, mas complementar à atual discussão, a professora Vlt afirma
que os alunos desta escola são:
“(…) uma comunidade muito agradável, muito grata quando se propõe, e
trabalham bem quando as questões se relacionam com seus cotidianos. Eles são
apáticos a certos conceitos mais etéreos, mais dispersos(...)”
Então, me faço a autocrítica: será que essa atitude apática muitas vezes
percebida nos estudantes em minhas aulas, era uma consequência lógica da
incapacidade que muitas vezes temos – os professores – para relacionar esses
conceitos mais “etéreos” de uma “cultura estrangeira” (as ciências, por exemplo)
com as culturas que passeiam no cotidiano dos estudantes, com suas experiências
afetivas, sejam elas alegres ou tristes?
Será que pela obrigação de cumprir com os formatos de avaliação
institucional e por tentar me ajustar a um currículo disciplinar padronizado, eu estava
contribuindo para criar e ampliar um vácuo cultural, ampliando a lacuna entre
múltiplas culturas que, como todas as culturas têm seus pontos de conexão
simbólica e afetiva e também possibilidades de tradução?
Será que, como professor, eu era incapaz de relacionar todo aquele
potencial

criativo

e

afetivo

que

os

alunos

manifestavam

em

atividades

“extracurriculares”, com aqueles conceitos “mais etéreos e mais dispersos” que
insípidos e vazios circulavam pela sala de aula? Quais fatores permitiam, que eu,
32

Provas padronizadas que se fazem cada ano na Colômbia, para avaliar o ensino médio e como
requisito para ingressar à educação superior.
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ainda que sentindo a necessidade de transformar minhas práticas de ensino, caísse
repetidamente nas redes e armadilhas do conformismo e da reprodução social?
Mas, aparentemente, essas estratégias ossificadas que eu desenvolvia não
eram exclusivas das minhas práticas, mas também orientavam as práticas de alguns
dos meus colegas, como se infere a partir da seguinte descrição que fez a
professora Vlt sobre seus alunos:
“Eles são muito inteligentes, mas carecem da disciplina, não apenas
academicamente, mas também em casa e, em muitos aspectos da vida(...)”
Sim, eles são muito inteligentes, muito criativos, para a arte, o esporte, o
trabalho manual e coletivo, mas lhes falta disciplina para se adaptarem àquilo que os
poderes que se movem nas escolas e nos seus locais culturais têm planejado e
concebido para eles. Será que eu e muitos companheiros professores estávamos
desperdiçando esse potencial afetivo dos nossos alunos, distribuindo certezas e
impondo disciplinas em vez de estimular suas emoções para duvidar, questionar,
para voar?
Será que nós, os professores, não adquirimos ferramentas em nossa
formação universitária para desenvolver essas traduções? Ou, em quais espaços e
experiências da vida pode um professor aprender esses dons e instrumentos de
tradução cultural? Essas perguntas me espantam, mas continuo esperando que nos
próximos encontros com as memórias e relatos de meus colegas possa traçar
minimamente alguns caminhos.
Desta forma, a partir das vozes de meus colegas, é possível ir criando
pontes, possíveis cenários, rastrear caminhos traçados a partir dos recursos
materiais e simbólicos disponíveis naqueles espaços-tempos escolares, e ir à
compreensão de como a questão ambiental projeta-se como possibilidade e
caminho para a construção de cidadanias e sujeitos ecológicos. Baseio-me na
seguinte declaração da Professora FR:
“A maioria dos estudantes são muito sensíveis às questões ambientais, são
crianças que escutam, talvez não ajam, quiçá seja difícil para eles a ação, porque
carecem muito de autonomia. Às vezes, participam e contribuem com ideias, mas
falta a dinâmica do fato, das ações para decidir sobre situações importantes para o
cuidado da natureza, não há dinâmicas claras de como fazê-lo, eles o dizem e
verbalizam como muitas pessoas, mas não agem”.
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Manifestam-se, a partir dessas narrativas processos interessantes na Escola
Nova Colômbia, valiosas dinâmicas que podem e devem ser expandidas. Nesta
escola o discurso ambiental tem tocado fibras, gerado afetos, mas ainda falta
potencializar a força organizacional desses sentimentos, levá-los para outros
cenários e outros níveis de compromisso com o cosmos, aproveitando as
possibilidades oferecidas pelas paisagens ecossociais daqueles bairros “marginais”
em Bogotá, possibilidades que a professora Llv expressa da seguinte forma:
“Os alunos se relacionam facilmente com o meio ambiente, pois o setor em
que a escola está localizada tem vegetação, árvores e parques ao redor. Então, a
localização da escola facilita a relação com o meio ambiente”.
Lembremos que esses bairros e setores anteriormente eram belos
ecossistemas não adequados para a urbanização, mas, devido à falta de
planejamento do Estado e os diversos conflitos da sociedade colombiana, foram
sendo povoados e habitados por camponeses e cidadãos humildes que
transformaram o ecossistema original em favelas e, assim, as ladeiras dos morros e
as praias de fontes e cursos de água foram vestidas de casas.
Nesses cenários circundantes das escolas, como o caso da Escola Nova
Colômbia, ainda são visíveis os resíduos de antigos ecossistemas, onde foram
ficando gradualmente as marcas da ação humana e a história dos constantes
encontros interculturais. Sem dúvidas, são interessantes microgeografias para a
pesquisa interdisciplinar, para a educação ambiental e para a luta política e
micropolítica, onde a escola pode cumprir um papel muito mais ativo como
laboratório de tradução linguística e cultural.
Lloviznas, após esta primeira aproximação às expectativas e percepções
das professoras sobre seus alunos e contexto sociocultural, quer cavar um pouco as
concepções de ambiente expressas por elas, assim como conhecer algumas das
práticas de EA desenvolvidas na Escola Nova Colômbia e a construção de pontes
com suas respectivas áreas e disciplinas.
Quis me aproximar das concepções de ambiente da Professora FR, a quem
propus um cenário hipotético, onde ela tivesse que modificar ou excluir algum
elemento, problema ou situação, que considerasse fundamental para obter um
mundo perfeito, um mundo ideal. Confrontada com essa provocação, ela respondeu:
“O que gostaria de mudar no ser humano é aquele consumismo, porque nós
compramos e compramos coisas que muitas vezes nem precisamos e depois de
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usá-las um pouco, as jogamos na barriga da Mãe Terra, não entendendo que a Mãe
Terra tem um esqueleto, umas vias circulatórias, uns pulmões que respiram. A Mãe
Terra não está separada de nós, somos nós nesse planeta, o planeta dá-nos muito,
então deve haver reciprocidade nessa relação... Muitas vezes vemos o planeta
separado de nós, dizemos pobrezinho do planeta, mas não nos damos conta de que
os principais afetados somos nós. O consumismo desta sociedade capitalista nos
impede de sermos espirituais, não digo religiosos, simplesmente espirituais e ter
uma conexão com a terra, com aquilo que o espírito das plantas e da terra estão nos
fornecendo... Nós não estamos ligados, estamos totalmente desconectados. Muitas
pessoas quando vão fazer uma viagem para uma paisagem natural dizem que estão
indo para se desligarem, mas eu acho que esses são os melhores momentos de
conexão. O consumismo tão absurdo que tem promovido todas as indústrias, trouxenos uma visão do planeta como sendo externo a nós, e isso está errado...”
Pode ser identificada nesta narrativa uma percepção do ambiente onde o ser
humano está integrado em uma relação orgânica. Esta representação do ambiente
tem uma grande semelhança com a Hipótese Gaia33, onde são avaliados os
aspectos materiais, econômicos e políticos das relações socioambientais, mas
também leva em consideração os aspectos morais, afetivos e espirituais. Aqui o
planeta é representado de maneira semelhante às narrativas de muitas
comunidades indígenas como uma mãe carinhosa que nos oferece suas doces
frutas e seu aquecido leito; portanto, cabe a nós ter cuidado e respeito para com ela.
Segundo esta representação de ambiente, quando quebramos os ciclos e a
harmonia de Gaia ou da Mãe Terra, ela fica doente e os principais afetados somos
nós, como crianças frágeis e novas no planeta.
É muito importante e relevante resgatar e reivindicar essa representação de
ambiente

em

cenários

escolares

multiculturais

onde

convivem

estudantes

afrodescendentes, indígenas e camponeses, os quais mantêm pegadas de saberes
ancestrais que expressam vínculos afetivos e espirituais com os territórios e
ecossistemas. Esta perspectiva é um convite para compreender, enfrentar e resistir
às dinâmicas estruturais do modelo de desenvolvimento econômico hegemônico,
resgatando e promovendo propostas políticas e econômicas alternativas, baseando
e enriquecendo estes desenvolvimentos alternativos com os aspectos mágicos,
33

Teoria que considera o planeta Terra como um organismo vivo autorregulado, desenvolvida pelo
cientista Inglês James Lovelook. (LOVELOOK, 1995).
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sensíveis e emocionais constituintes de nossas complexas multiplicidades e
subjetividades.
Esta

representação

de

ambiente

oferece

uma

rica

variedade

de

possibilidades para a integração de diferentes tipos de saberes e lógicas nas lutas
contra a dominação capitalista do ambiente, dos corpos e dos desejos. Portanto, em
cenários escolares é projetada como um caminho que pode gerar conexões e
dinâmicas interdisciplinares onde o conhecimento científico das ciências naturais
possa dialogar com as ciências sociais, com as humanidades, com a arte, as
culturas religiosas e gerar um posicionamento criterioso e responsável perante a
evolução, as tragédias e os produtos da organização econômica e social
hegemônica na modernidade (GUIMARÃES, 2008).
É significativo que a professora de artes FR seja a responsável por trazer e
cultivar essa concepção de ambiente na escola, reiterando mais uma vez a
importância de gerar espaços para o diálogo e os contatos entre diferentes tipos de
saberes e áreas do conhecimento para inspirar e estruturar processos de educação
ambiental simbolicamente ricos.
Pergunto-me: Por que as atividades e processos mais marcantes e
relevantes de Educação Ambiental na Escola Nova Colômbia, estão fora ou às
margens do projeto institucional de EA? Também me questiono: qual seria o devir do
PRAE institucional se em seu planejamento, liderança e execução, estivesse
envolvidas uma equipe interdisciplinar de professores que incluísse as várias áreas
curriculares (artes, ciências sociais, linguagem, matemáticas) e se escapasse da
hegemonia típica das Ciências Naturais e da Biologia na condução e gestão destes
projetos? Esta possibilidade e necessidade é reivindicada pela professora de
Ciências Naturais Vlt que, nesse sentido, descrevendo sua concepção de ambiente,
comenta o seguinte:
"O ambiente não é só o que está em nosso redor, há também um ambiente
pessoal, há uma dimensão psicológica, devemos entender que o meio ambiente não
é só a natureza, o ambiente também inclui o social, o psicológico, o emocional. Eu
acho que atrelar o conceito de ambiente à área das ciências naturais, o reduz para o
aspecto de apenas cuidar da natureza. Devemos expandir o conceito de ambiente e
não o reduzir às ciências naturais... A educação ambiental está muito rotulada no
âmbito das ciências naturais, porque não temos o costume de trabalhar por projetos
que integrem todas as áreas como se faz em escolas rurais onde as matemáticas
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são implementadas a partir de medições de campo, o tipo de solo onde é possível
cultivar, quanto pode ser cultivado, etc. Isso é muito necessário na cidade, onde as
disciplinas estão isoladas do diário viver".
Portanto, um PRAE dinâmico e socialmente relevante reclama vários
elementos tanto na formação de coordenadores, diretores e administradores
escolares como na formação de professores de ciências naturais. Elementos que
projetem concepções mais complexas e integrais de ambiente, onde os saberes e
poderes das diferentes racionalidades e culturas não sejam estabelecidas numa
perspectiva vertical e hierárquica.
Isso envolve na formação de professores e gestores educacionais uma
ênfase nos componentes que motivem o diálogo de saberes, os diálogos
interculturais e a natureza sempre instável do discurso e dos processos de
significação. Nestes processos formativos estão envolvidos imprevisíveis fatores
aleatórios surgidos a partir das histórias de vida e nos processos de identificação do
professor ou gestor educacional, como poderiam ser a militância, o ativismo político
e experiências de vida relacionadas com contatos e vivências no seio das
comunidades periféricas, ancestrais ou multiculturais. Estas experiências de vida
promovem fatores éticos, afetivos e políticos que podem permitir um tipo de
humildade no ego e no reconhecimento das alteridades facilitando a conformação de
equipes interdisciplinares nos cenários escolares.
Mas nessa formação desejada para professores de Ciências Naturais
também existem inspirações, reflexões, suprimentos e vontades que podem ser
promovidas e oferecidas pelas universidades e os centros institucionais de formação
de professores. Resgato aqui a importância da formação em filosofia, sociologia e
história da ciência, que pode permitir e facilitar que os futuros professores de
Ciências Naturais se aproximem para uma perspectiva menos arrogante e ingênua e
mais humilde do discurso e da cultura científica, permitindo, assim, a interpretação
da ciência como uma atividade histórica, social e culturalmente situada, suscetível
de transformação, tradução e crítica; promovendo um diálogo mais horizontal,
democrático, agradável, dinâmico e socialmente relevante para com outros tipos de
conhecimento, com outros modos de ver, ser e estar no mundo. O estudo da
natureza da ciência, juntamente com a inclusão politizada da dimensão ambiental,
são dois aspectos que pairam sobre a formação de professores de Ciências Naturais
como demandas e necessidades nas escolas multiculturais em Bogotá.
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No entanto, esta concepção político-afetiva de ambiente expressada pela
professora FR, não é a única concepção, nem a mais comum que circula entre as
vozes das professoras da Escola Nova Colômbia. Também é um ponto de vista
bastante difundido a abordagem que representa o ambiente como um recurso a ser
gerenciado, que comumente é expressa por professores mais relacionados às áreas
de gestão, matemáticas e de computação como é o caso da professora Llv que diz:
“Para mim, o ambiente é um indicador educacional muito importante, pois na
observação do ambiente, você pode ver como os estudantes estão se apropriando
do que lhes trabalhamos”.
A partir deste olhar o ambiente é projetado como um objeto ou ferramenta de
avaliação, onde as pessoas deixam marcas, como pegadas na lama, que indicariam
os resultados, o sucesso e o impacto de um processo educativo focado para ensinar
e transmitir o uso “correto” do ambiente entendido como um conjunto de recursos
naturais e paisagísticos. Esta perspectiva é mais evidente no seguinte relato da
professora Llv:
“Nós trabalhamos isso: que eles aprendam o uso correto do ambiente e dos
recursos naturais, para que o levem à prática fora da escola, em seus ambientes
sociais e familiares. A ideia é que a cultura de prevenção de desastres que
trabalhamos na escola seja reproduzida com suas famílias e com as pessoas que se
relacionam fora da escola”.
Esta perspectiva normativa das práticas de educação ambiental, pode
produzir alguns resultados visíveis, de curto prazo e duração limitada no
comportamento dos alunos no sentido de promover práticas que foram
estabelecidas

em

diferentes

teatros

discursivos,

como

sustentáveis

ou

ambientalmente amigáveis. É válido dizer que, graças à realização desta perspectiva
hegemônica da educação ambiental na Escola Nova Colômbia, tem sido possível
perceber uma gama de comportamentos relacionados com a economia de água, a
limpeza da paisagem e a reciclagem manifestados pelos alunos dentro da escola,
mas não praticados por eles em espaços “extraescolares”, tais como a rua e a casa.
A perspectiva normativa promove que, na ausência de um estímulo
compensatório como uma nota favorável ou uma punição, a conduta amigável com o
ambiente desapareça e quando o estímulo compensatório está presente a conduta
amigável é adotada acriticamente de forma bastante superficial, ligeira, temporária.
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Como notado, esta é uma perspectiva que tem limitações, pois não
aprofunda no caráter político dos discursos, no entendimento de que não há práticas
“corretas” de nos relacionar com o meio ambiente, mas práticas e valores que
refletem interesses diversos dos vários atores no teatro da vida e das relações
econômicas. Existem maneiras de entender, nos relacionar e expressar o ambiente
que refletem interesses e relações de poder.
Por não aprofundar na questão ambiental como um jogo de poder que se
expressa em lutas políticas e em uma multiplicidade de discursos, este tipo de
educação ambiental impede a compreensão dos processos estruturais e
micropolíticos em que pairam os problemas ambientais.
Nesta declaração da professora Llv é exibido mais uma vez o desejo de
impor uma “boa cultura escolar” para um “contexto social falho”. É interessante e
louvável a pretensão de estender e expandir as dinâmicas escolares para além das
paredes físicas da instituição; no entanto, este pedido pode se desenvolver a partir
de lógicas diferentes da imposição vertical e unidirecional.
Poder-se-ia falar por exemplo de diálogo de saberes, tradução cultural,
hibridação, ou retroalimentação de duplo sentido. Por que a escola não se configura
como um entre lugar para desenvolver processos que assimilem criativamente essas
táticas cotidianas ou saberes ambientais expressos na casa, na rua, na praça de
mercado?
Nestas comunidades e bairros com profundas carências materiais, há uma
riqueza de táticas cotidianas que permitem aos seus moradores economizar energia,
materiais, dinheiro, se adaptar de forma criativa aos riscos da topografia, prevenir
desastres e sobreviver às demandas consumistas e homogeneizadoras do sistema
capitalista.
Então, por que fugir dos diálogos em redes com os saberes do cotidiano?
Por que evitar as múltiplas vias e os caminhos labirínticos que se entrecruzam nas
escadas sociais desses subúrbios? Por que não complicar e enredar ainda mais, as
redes do conhecimento da mesma maneira em que está emaranhada a paisagem e
as microgeografias físicas e afetivas daqueles bairros marginais?
A necessidade é emaranhar microgeografias e saberes até o limite de não
perceber barreiras institucionais e físicas na construção coletiva, relevante e
solidária de conhecimentos, sempre transitórios. Nesta necessidade e desejo de
emaranhar microgeografias e saberes, é conveniente expor, como exemplo, o
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seguinte relato da professora FR, quem percebe ligações pedagógicas, históricas e
espirituais entre arte e educação ambiental:
“Tenho tentado ligar educação artística à educação ambiental, não só a
partir da parte conceitual que estaria relacionada com a história da arte, mas a partir
de seu aspecto sensível de como os seres humanos têm ritualizado e conectado sua
espiritualidade com a terra. A origem da arte está ligada à relação que tinha o ser
humano com a natureza, a interpretação dos fenômenos naturais em uma tentativa
de sobreviver naquele ambiente primitivo, considerando a importância do meio
ambiente, animais e plantas para a sua evolução e vida. Na origem da arte está a
tentativa dos seres humanos de se refletir na natureza, de como a escutavam para
poder criar a música, de como imitavam os movimentos e a forma dos animais para
criar a dança, de como eles adoravam a chuva. Assim, a partir dessa parte
conceitual,

desses

saberes

ancestrais

é

possível

começar

criando

um

reconhecimento, admiração e respeito pela natureza”.
Esta história mostra uma bonita harmonia entre diferentes dimensões
humanas que articulam elegantemente os saberes ancestrais, o conhecimento
histórico, as sensibilidades artísticas e alguns saberes relacionados à biologia e à
ecologia. Esta articulação discursiva, elegante e poética entre diferentes
racionalidades e saberes, também é expressa pela professora FR na seguinte
afirmação metafórica:
“Para os nossos antepassados, os rios são as veias da Mãe Terra, a água é
o sangue, o sistema respiratório está na floresta, a terra é o nosso corpo que nos dá
comida, como ʽla papaʾ34, ʽla arracachaʾ35, e ʽla yucaʾ36, alimentos que nos permitem
viver. O calor e a luz solar são nosso coração, nossas emoções, nosso espírito(...)”
A professora FR, também destaca o papel da escola como entrelugar de
articulação de saberes e enriquecimento cultural dos alunos, quando ela diz que
conhecimentos e saberes cada vez mais amplos e complexos sobre a natureza,
permitem uma relação mais qualificada e respeitosa com o ambiente. O
conhecimento como caminho de afirmação afetiva, pois se ama e se respeita aquilo
que se torna conhecido em sua maravilhosa e esmagadora complexidade.

34

Solanum tuberosum. Parecida à batata.
Arracacia xanthorrhiza.
36
Manihot esculenta. Parecida ao Aipim.
35
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“Se as crianças conseguissem penetrar na magnificência das coisas, em
cada elemento que está dentro do ambiente, pois entenderiam mais, estariam
alimentados melhor, estariam mais ligados, se encheriam com a energia das
árvores. Os estudantes em parte não valorizam a natureza, porque em vez de ver
uma árvore que nos dá oxigênio através de processos complexos, eles enxergam
apenas um pedaço de pau com folhas”.
FR oferece na seguinte narrativa, um exemplo de como essa perspectiva
política-afetiva da educação ambiental materializa-se em ações e atividades no
cotidiano da Escola Nova Colômbia:
“Realizo atividades específicas na escola, como por exemplo ʽEl Canto al
Aguaʼ37. Nós somos um ponto de canto para entender a relação espírito-mãe que
temos com a água, e as maneiras de tratá-la, não só fisicamente evitando jogar lixo
e poluí-la, mas também a partir da conexão mental ou espiritual, cantando-lhe e que
os pensamentos e energias oferecidos à água sejam positivos. Trabalhamos
músicas para a terra relacionadas com o cuidado da natureza, músicas modernas e
ritmos ancestrais que levem aos meninos a refletir. Pergunta-se para eles qual a
interpretação ou sentimento perante determinada música trabalhada e dançada nas
aulas”.
A professora de Ciências Naturais Vlt também nos oferece outro exemplo
interessante de como gerar vínculos afetivos com o ambiente e com o território a
partir de práticas prazerosas, da análise dos problemas sociais e da interpretação
cênica dos conhecimentos oriundos da cultura científica:
“Eu realmente gosto dos passeios, visitamos as montanhas do leste de
Bogotá e foi uma prática muito boa porque foram reconhecidas espécies nativas e o
território foi reconhecido como tal; eu acho que a ciência deve trabalhar a partir daí,
de onde o território é identificado e reconhecido, onde podemos ver quais são as
fontes de poluição e como podemos trabalhar para preservar e recuperar os
ecossistemas próximos”.
Destes percursos narrativos pelas sensibilidades e visões de mundo das
professoras, foi possível fazer uma transição para as chances de um ensino de
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Atividade ambiental feita anualmente na Colômbia, onde diferentes expressões sociais e
comunitárias realizam um ritual coletivo e simultâneo em diferentes lugares ao redor da água. Ver:
http://www.cantoalagua.com/.
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ciências politicamente comprometido com a preservação ambiental e guiado por
princípios estéticos, éticos, ecológicos e humanistas.
Após este tecido reflexivo de diálogos imaginários entre Lloviznas e seus
colegas sobre os aspectos contextuais e ambientais de suas práticas de ensino,
Lloviznas como pesquisador, quer se aproximar de algumas ideias sobre ciência e
ensino de ciências que circulam nas vozes e murmúrios das três professoras da
Escola Nova Colômbia que participam desta reunião afetiva.
Quando questionadas sobre as suas representações de ciência e a
importância e potencialidades do ensino de ciências nesses contextos vulneráveis,
elas tentaram tecer relações amigáveis entre o ensino de ciências e a geração e
preservação de uma vida digna considerando fatores ou indicadores como saúde,
nutrição e proteção ambiental; destacando a relevância sociocultural e ambiental do
ensino de Ciências em contextos escolares vulneráveis, como se apresenta na
seguinte narrativa da professora Vlt:
“Eu acredito que as Ciências Naturais são importantes porque estão
incorporadas em nosso desenvolvimento e contexto. Em minhas aulas de Ciências
gosto de tentar mudar os hábitos e que os estudantes cuidem do meio ambiente,
que eles se reconheçam, que conheçam seu corpo e a partir deste reconhecimento
cuidarem de si mesmos e do coletivo”.
Uma ideia semelhante, mas com ênfase em concepções regulamentares e
disciplinares da educação é expressa pela professora Llv:
“A ciência é um elemento importante para o currículo, porque ensina os
alunos a interagir com o ambiente, e com o seu contexto, como usar os elementos
que estão em seu ambiente sem danificá-los, preservando os recursos naturais. Um
dos objetivos que procuramos com o projeto transversal de prevenção de desastres
é que os alunos devem estar cientes de gerir adequadamente os recursos naturais
para evitar tragédias socioambientais”.
A professora FR também projeta uma perspectiva semelhante, mas com
ênfase em aspectos afetivos e místicos da educação:
“Se a Biologia fosse ensinada de forma mais prática ofereceria muitas
possibilidades aos estudantes, porque se você entende as relações, os complexos
processos que ocorrem em biologia vegetal, se você entende como uma planta pode
te servir como medicamento ou alimento. Se aprendermos a comer, a respeitar esse
alimento que vem da terra, estaremos saudáveis tanto física como espiritualmente”.
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Nestes três relatos são expressas interessantes possibilidades para
desenvolver o que poderíamos chamar de um ensino de ciências ambientalmente
sensível. Desta forma, o ensino das ciências nas sociedades multiculturais pode
estar direcionado para promover ou complementar compromissos éticos na
formação de sujeitos ecológicos para a construção de sociedades sustentáveis.
Infere-se que atualmente o campo ambiental desempenha um papel
constitutivo na geração de conhecimento e na construção de subjetividades em que
os símbolos, as falas, as linguagens e status da cultura científica, não são entidades
neutras carregadas de significados e interpretações homogêneas. As apropriações
dos discursos e dos ritos da cultura científica, no campo ambiental, são dadas em
uma confrontação permanente de interesses e relações de poder, com vários tons
axiológicos.
Esta projeção deliberada do discurso científico para as práticas de ensino
orientadas por uma perspectiva política e afetiva da educação ambiental é
particularmente notável na seguinte expressão da Professora FR:
“O cientista japonês Emoto Masaru que é especialista em cristais de água
demonstrou que os pensamentos podem produzir alterações moleculares na água.
Eu digo aos alunos que a água é vida, nosso corpo é composto de 75% de água e a
maior parte do planeta é água, portanto, não há apenas uma relação física com a
água, mas também uma relação molecular, celular, espiritual”.
É significativo que a professora FR, uma professora de artes que geralmente
se expressava criticamente contra a racionalidade instrumental do pensamento
ocidental, tomasse como linha argumentativa os postulados de um cientista. Isto nos
convida a reflexões mais profundas sobre o impacto que tem tido o prestígio dos
discursos da ciência sobre as representações de verdade no campo da Educação
Ambiental e, qual seria o caminho ou a escolha pedagógica da escola perante esse
irrefutável prestígio epistemológico hegemônico das ciências.
Será que é adequado rejeitar ou ignorar a esmagadora hegemonia do
discurso tecnocientífico nas sociedades contemporâneas? Ou o viável será
promover a apropriação criteriosa da cultura científica tendo em vista o destaque dos
argumentos, sentidos e construções linguísticas que convidem a tecer relações
harmoniosas e sustentáveis entre os seres que convivemos neste planeta?
A última alternativa seria plausível, com a condição de colocar sob rasura a
natureza das construções científicas, sua não neutralidade, os jogos de interesse e
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as muitas tragédias ecológicas e humanas que se precipitaram em torno das
aplicações da ciência e da tecnologia. Mas, acima de tudo, reconhecendo e
valorizando outras múltiplas vias, sentidos, racionalidades e lógicas complementares
que podem e devem ser tecidas em espaços escolares para a construção de
sujeitos ecológicos ambientalmente orientados.
Lloviznas depois de ouvir aquelas interessantes narrativas que lhe inspiram
várias reflexões sobre o Ensino de Ciências, visa se aproximar das ideias sobre
interdisciplinaridade, transversalidade e padronização curricular que circulam nesses
espaços escolares e os principais obstáculos e desafios percebidos por seus
colegas para que essas ideias se tornem práticas frequentes e relevantes em seus
cotidianos escolares.
A professora Vlt lança uma provocação radical relacionada à integração
curricular, quando ela diz:
“Acho que deveriam eliminar todas as disciplinas, proponho que se deveria
trabalhar em projetos transversais, as áreas não deveriam existir, não deve haver
área de Ciências Naturais, nem área de Matemáticas, nem nenhum tipo de áreas,
porque isso impede a transversalidade”.
A escola deve ser projetada como um cenário onde magicamente
desaparecem as históricas fronteiras linguísticas e afetivas entre as diferentes
racionalidades, dimensões de saberes e disciplinas, através da prática de uma
transdisciplinaridade romântica que ignore as relações de poder que formaram
nossos diversos campos de sentido?
Ou, será que a escola deve ser aquele espaço onde os atores escolares
compreendem e se apropriam criticamente das diferentes lógicas, discursos e
racionalidades subjacentes às construções históricas das disciplinas onde foram
misturados de diferentes maneiras e em diferentes proporções eventos, contextos,
processos e sensibilidades?
E, a partir do contexto interdisciplinar e da compreensão criteriosa da
diversidade de caminhos epistemológicos pelos quais o ser humano tem se
decantado, os atores escolares possam adquirir uma rica variedade de ferramentas
conceituais e afetivas que lhes permitam um passeio mais agradável e desafiador
nas complexas dinâmicas da organização e transformação social e nas flutuações
caóticas e constantes das constituições e reconstituições de subjetividades e
multiplicidades.
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Nesse sentido, a escola é apresentada atualmente como uma oportunidade
para desenvolver uma pedagogia de projetos transversais, onde disciplinas não
sejam anuladas de forma arbitrária, mas em vez disso que sejam projetadas belas
em suas particularidades, reconhecendo humildemente que têm sido construções
linguísticas fundadas culturalmente através da história, condenadas a eternas
transformações, traduções e hibridações.
Portanto, a escola poderia permitir fronteiras respeitosas, contatos
agradáveis que enriqueçam e multipliquem os recursos simbólicos e as trilhas
comunicativas. Emaranhar a vida, emaranhar o conhecimento, gerar novas línguas,
sempre enredando ainda mais os cruzamentos e nódulos das redes de saberes;
mas por sua vez, permitindo a possibilidade de desvendar e desemaranhar
pacientemente as históricas relações de poder que têm construído nossos universos
significantes.
Agora, é relevante conhecer algumas observações sobre padrões
curriculares, aqueles saberes-poderes que são projetados verticalmente sobre a
instituição escolar e que determinam parcialmente as subjetividades dos atores e os
eventuais cenários e possibilidades de contatos culturais. Sobre isso, a professora
Llv diz-nos o seguinte:
“É um assunto que tem sido discutido com os professores na escola e
pensamos que os padrões curriculares não são totalmente pertinentes, uma vez que
eles são muito gerais. Sendo tão gerais, se perde a singularidade de cada um dos
contextos. A ideia seria ajustá-los às necessidades da comunidade, para que os
alunos recebam os devidos processos e conteúdos especificados nas normas, mas
de acordo com as características específicas do contexto”.
Um parecer complementar é expresso pela professora Vlt:
“Eu acredito que os padrões curriculares devem ser rediscutidos, porque,
devido às condições econômicas, sociais e culturais do contexto, por vezes, mesmo
estes níveis mínimos não são alcançados. Eu acredito que os conteúdos dos
padrões devem ser reduzidos, para dedicar maiores esforços aos aspectos
emocionais dos nossos alunos, nossos jovens têm muitas carências afetivas, e
melhorando esse aspecto afetivo certamente vamos melhorar o aspecto acadêmico
e cognitivo”.
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Nestas declarações emergem desafiadores convites para repensar a
construção do currículo nas escolas multiculturais com população estudantil
vulnerável.
O convite é para construir um currículo afetivo cujas bases e colunas
principais sejam estabelecidas a partir das emoções, sentimentos e desejos dos
alunos e suas comunidades. Um currículo afetivo cujas bases sejam atravessadas
pelos saberes da experiência, os saberes ambientais, as táticas e as artes de fazer
dos atores escolares e estes saberes culturalmente situados irem integrando
criativamente os “tijolos” teóricos e conceituais das diferentes disciplinas, incluindo
as ciências naturais.
Uma espécie de currículo em ação que esteja em uma permanente
construção

e

reconstrução,

que

represente

a

transitoriedade

afetiva

do

conhecimento e a substância permanentemente fluida dos saberes do cotidiano
sobre os quais são construídos e reconstruídos. Aqui o desafio do professor
antropólogo é ir com os sentidos abertos na busca dos saberes ambientais que
circulam nos murmúrios microscópicos das comunidades e contextos escolares em
que desenvolve suas tarefas interpretativas e de tradução cultural.
Está aí, também, o desafio de uma EA emancipatória: gerar traduções
prazerosas entre as vozes disciplinares a partir dos murmúrios do cotidiano; fugir
continuamente dos moldes e poderes institucionais e ir criando novos territórios de
diálogo e comunicação intercultural.
No entanto, na Escola Nova Colômbia persistem fortes constrangimentos
estruturais que favorecem os tempos e os espaços da reprodução social e impedem
os tempos e os espaços para o diálogo, criação e autogestão, como evidenciado no
seguinte relato da professora Llv sobre as reuniões de professores para o
planejamento e análise dos conteúdos curriculares:
“A instituição fornece-nos espaços para nos reunir, discutir os padrões
curriculares e conduzir esse diálogo de saberes. Mas o tempo é muito curto e não é
muito o que é feito lá. Considero que esses espaços devem ser ampliados. O pouco
que é construído é valioso, mas se deveria fazer um trabalho mais consciente e
completo”.
Desse modo, também é evidente no seguinte relato da mesma professora
referindo-se aos obstáculos que ela percebe para realizar um ótimo projeto
transversal de prevenção de desastres na Escola Nova Colômbia:
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“Um obstáculo para o desenvolvimento do projeto é a parte econômica,
porque o orçamento atribuído não é suficiente. Este é um projeto que requer
recursos e tempos suficientes. Outro obstáculo é que não se destinam os tempos
necessários para a organização e o planejamento, e o trabalho se concentra em
apenas uma pessoa. Também tem sido difícil incluir o projeto dentro da estrutura do
currículo, porque alguns professores têm sido relutantes a esta questão..., eles
pensam que a cultura da prevenção não é importante, que Bogotá não é uma área
de risco de tragédias e catástrofes e que as atividades deste projeto tiram o tempo
dos conteúdos importantes de suas disciplinas”.
Assim é, também, refletido na seguinte declaração da professora Vlt,
descrevendo a aula que ela desejaria realizar frequentemente e os obstáculos que
impedem ou dificultam satisfazer esses desejos:
“A aula de meus sonhos seria com pequenos grupos, com grupos de no
máximo quinze alunos, onde a pesquisa seja em campo, ir para o campo, identificar
o problema, os contaminantes dos ecossistemas, olhar qual a fonte de poluição, ir
para o laboratório com as amostras, fazer a respectiva análise, identificar e
quantificar a contaminação e propor soluções ou alternativas. Fazer essas práticas é
difícil, porque nós temos grupos de mais de trinta e cinco alunos e os espaços de
laboratório e materiais são mínimos”.
Estes relatos nos alertam sobre a necessidade de que o professor
antropólogo, o tradutor cultural, mantenha e desenvolva também suas identidades
de militante político nas lutas coletivas e sindicais pela dignificação da profissão
docente, pela defesa da educação pública, pelas grandes causas ambientais para
abrir os sendeiros e os universos de possibilidades de uma prática de ensino de
ciências culturalmente sensível através de uma educação ambiental emancipatória
comprometida tanto com as lutas micropolíticas como com as lutas estruturais. Estes
relatos mostram-nos a importância de que o professor de Ciências Naturais
mantenha em seu arsenal de subjetividades doses suficientes tanto de intelectual
orgânico38 como de tradutor cultural.
Com estas reflexões Lloviznas diz adeus a esses diálogos imaginários com
estas três atrizes da comédia educativa, e também diz adeus aos contatos físicos e
diretos com a Escola Nova Colômbia, a escola que o viu crescer profissionalmente,
38

Conceito de Antonio Gramsci que descreve aqueles profissionais engajados em lutas por
mudanças e transformações estruturais na sociedade, em (GRAMSCI, 2000).
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onde aprendeu muitas táticas do cotidiano, onde também aprendeu a língua
monótona das lutas sindicais, uma língua um pouco chata para ele que tinha se
forjado nas criativas e transgressoras lutas estudantis de início de milênio na
Colômbia.
Agora, a dificuldade nos procedimentos burocráticos necessários para a
renovação da licença de estudos na Secretaria de Educação de Bogotá, bem como
as novas situações e experiências afetivas que o estão encorajando em Salvador,
Bahia, o motivaram a renunciar oficialmente ao cargo institucional de Professor de
Ciências Naturais e Educação Ambiental na Escola Nova Colômbia em maio de
2015. No entanto assume esse vazio com tranquilidade, com a garantia de que é
apenas uma renúncia formal de um cargo institucional, pois as identidades de
professor de Ciências Naturais e Educador Ambiental e as multiplicidades que as
compõem o continuarão acompanhando pelas estradas e descaminhos que a vida
em sua forma mais pura e caótica lhe esboce.
É hora de abandonar este relato e continuar o caminho para as pontes e
escadarias de outros cenários escolares onde Lloviznas continuará conhecendo e
reconhecendo experiências para cultivar as suas preocupações e reflexões sobre o
ensino de Ciências e a Educação Ambiental nos contextos escolares multiculturais
de Bogotá.
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Protótipos, modelos e outros demônios (Cena dois)

Hibridizações. Giovanny Sánchez, 2013.

Lloviznas continua sua viagem através dessas margens escolares tentando
se adaptar às novas lentes de pesquisador, reconhecendo a complexidade daquelas
microgeografias de fronteira, percebendo que essas paisagens multiculturais se
manifestam heterogeneamente diversas através de uma diversidade expressa em
uma multiplicidade de formas de ser escola, oferecendo uma ampla gama de
possibilidades simbólicas e materiais para ser Educador Ambiental e professor de
Ciências Naturais. Assim, o ator-pesquisador encontra-se com outras realidades
escolares que compartilham aspectos e significados comuns com a Escola Nova
Colômbia, mas que também apresentam problemas e desafios diferentes aos
encontrados no seu anterior local de trabalho.
Lloviznas nesta nova apresentação em palco está deixando as malas e a
bagagem de professor de Ciências Naturais e Educação Ambiental, que claramente
ainda o acompanhavam em sua visita à Escola Nova Colômbia. No entanto, apesar
de tentar criar uma maior distância afetiva com os outros atores da comédia escolar,
o ator-pesquisador é ciente da impossibilidade de fugir completamente do arsenal de
recursos simbólicos com os quais as experiências da vida, sua formação, sua
militância, sua profissão, suas relações afetivas o “apetrecharam”, e que representa
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sua herança linguística para estabelecer os diálogos imaginários com os novos
personagens que emergirão nesta cena.
Professor Brazuca: Estabeleci contato com a Escola “El Alto”; através de
uma professora do ensino fundamental que foi minha colega na Escola Nova
Colômbia, mas, por razões de segurança39, foi transferida para outra instituição, de
uma localidade40 diferente.
A escola El Alto está localizada em um dos bairros que emergem nas colinas
do sudeste de Bogotá, onde eu, quatro ou cinco anos atrás, nos fins de semana,
antes de trabalhar como professor na Secretaria de Educação de Bogotá fazia um
trabalho político de educação ambiental não-formal. Nesses tempos eu pertencia a
uma ONG que desenvolvia, com os jovens do setor, diferentes tipos de atividades
culturais, como cineclube, passeios ecológicos, viveiros ambientais, panelas
comunitárias, festivais de trocas de roupas e livros, eventos esportivos, shows
musicais, oficinas de arte e violão, etc.
Em uma tarde de janeiro de 2015, quando cheguei à Escola El Alto para
fazer as entrevistas, percebi nos professores, algum tipo de prevenção ou receio.
Talvez eles imaginassem que eu era algum tipo de supervisor enviado pela
Secretaria da Educação ou de alguma outra instituição, com a intenção de lhes
avaliar o trabalho ou de monitorar as dinâmicas da escola e fazer um relatório de
tipo sancionatório.
Após a insistência da minha parte e de uma sutil resistência inicial pelo
grupo de cinco professores que formavam a área de Ciências Naturais e que nesses
instantes estavam tomando as “onces”41 em uma padaria ao lado da escola,
consegui que eles democraticamente escolhessem um representante para que
falasse em nome dos cinco.
Brazuca tem trabalhado como professor durante quinze anos, fez uma
especialização em ensino de ciências e agora é um candidato para o mestrado em
ensino de ciências naturais. No encontro foi o professor mais extrovertido do grupo
dos cinco, me perguntou sobre meus estudos no Brasil, sobre as músicas, a cultura
e as mulheres brasileiras, mas especialmente me fez perguntas sobre a copa do
39

Minha amiga e colega foi roubada e agredida fisicamente perto da escola Nova Colômbia, razão
pela qual pediu transferência para outra escola.
40
Localidade representa uma unidade da divisão administrativa da cidade de Bogotá. Bogotá tem
várias localidades e cada localidade é composta de vários bairros.
41
Tipo de lanche que os trabalhadores colombianos costumam tomar às dez horas da manhã e às
quatro horas da tarde. Geralmente coincide com os intervalos ou recreio das jornadas escolares.
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mundo. Aparentemente, ele é um fã obstinado pelo futebol, e imagino que, por esta
razão, adotou seu pseudônimo.
No entanto, no momento da entrevista eu vi em BRz42 um sentimento de
timidez ou medo, era uma espécie de ansiedade causada por sua tentativa de
descobrir minhas intenções com aquele diálogo e de encontrar a resposta certa para
minhas perguntas, assim que ele, seus colegas de área, a escola e eu ficássemos
satisfeitos com suas respostas. Ao longo da entrevista, ele sempre se sentiu
avaliado. Talvez eu tivesse alguns erros metodológicos durante essa intervenção
afetiva, talvez faltou um pouco de espontaneidade neste encontro sobrecarregado
de pressões.
Além disso, o tempo que ele tinha para me ajudar naquele dia foi mínimo e,
nesse

sentido,

a

entrevista

foi

realizada

enquanto

ele

estava

sob

as

responsabilidades de uma aula com um grupo de estudantes adolescentes. Por
decisão dele, de modo que o áudio da entrevista gravada não fosse afetado pelas
vozes e murmúrios dos alunos, decidiu sair da sala de aula e deixar os alunos
“sozinhos”, desenvolvendo uma atividade, para assim responder às minhas
perguntas com mais tranquilidade no pátio da escola.
A entrevista teve de ser suspensa várias vezes, pois enquanto BRz falava
comigo, em sua sala de aula, uma estudante desmaiou e logo depois aconteceu
uma briga entre dois jovens. Estas circunstâncias fizeram com que a entrevista fosse
permeada por algumas tensões que dispersavam a atenção, a empatia e a fluência
narrativa tanto do professor BRz como a minha.
Professor Erick: A Escola Física Quântica está localizada em um dos
bairros mais estigmatizados no sul de Bogotá com relação à violência e à
insegurança. O acesso a esta escola é difícil e, por essa razão, também os
professores, como na Escola Nova Colômbia, chegam à instituição através de uma
rota escolar especial concedida pela Secretaria de Educação.
Entrei em contato com a Escola Física Quântica através de um grande
amigo que trabalhava lá como professor de Ciências Sociais, com o qual partilhamos
muitas experiências de amizade e debates sobre as nossas práticas pedagógicas e
militância política. Ele facilitou a comunicação com os professores de ciências

42

Brazuca.
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naturais daquela instituição, dos quais dois jovens professores muito gentilmente
aceitaram a entrevista.
As entrevistas não foram fáceis, porque naquela tarde o tempo disponível
dos entrevistados era muito reduzido, pois eles constantemente estavam resolvendo
situações de convivência, aulas, reuniões de área, planejamento de datas
comemorativas, etc. Finalmente, no interior da sala de professores, em meio aos
murmúrios e ao agito dos seus colegas, eles conseguiram reservar um tempo para a
entrevista.
O primeiro a iniciar suas histórias foi o professor Erick, ele é licenciado em
Biologia e mestre em Ciências Exatas. Justifica suas práticas de ensino, porque ele
acha que os alunos podem aprender muitas coisas com ele, pois se sente
apaixonado pelas Ciências Naturais e pelas questões que envolvem plantas e
animais.
Professor Electrón: Na mesma escola Física Quântica, pouco depois de
falar com o professor Erick, conheci outro jovem professor de Ciências Naturais.
Elétron estudou Licenciatura em Física, realizou um diplomado em Ensino de
Ciências na Universidade Nacional e, atualmente, cursa um mestrado em
Modelagem e Simulação na Universidade Jorge Tadeo Lozano.
Professor Centauro: A escola “El Humedal” está presente em uma das
áreas mais densamente povoadas, localizada no sudoeste da cidade. Ao contrário
das outras instituições de ensino descritas até agora, que estão localizadas nas
colinas do leste de Bogotá, a escola “El Humedal” se encontra no outro extremo sul
da cidade, território plano caracterizado por ser uma área alagável onde diversos
ecossistemas de pantanais concorrem nas margens do Rio Bogotá.
Entrei em contato com a escola através de uma ex-colega de lutas e amores
que no momento era professora de humanidades (espanhol) naquela instituição. Ela
me apresentou ao professor Centauro. O professor CTR43 estudou Licenciatura em
Química na UDFJC44 e tem um mestrado em Ensino de Química na UPN45. A
entrevista ocorreu em meio a uma aula com o barulho e agitação dos estudantes, os
quais eram crianças com idades entre oito e dez anos. Esta situação facilitou algum
grau de emotividade durante a entrevista.
43

Centauro.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
45
Universidad Pedagógica Nacional.
44
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Lloviznas, seguindo a linha de discussão traçada, (Apêndice B) e utilizada na
primeira cena do presente ato, quer conhecer as representações que estes novos
companheiros de viagem expressam sobre seus alunos e para isso começa este
diálogo imaginário pedindo para seus colegas realizarem um diagnóstico ou
caracterização das comunidades estudantis com as quais interagem. Lloviznas inicia
este diálogo a partir dos seguintes questionamentos, que lhe fazem cócegas na
cabeça e no coração: “Será possível descrever um modelo ou perfil de estudante
que caracterize a comunidade estudantil nestes setores e para o qual os professores
ou pesquisadores em educação possam criar uma proposta curricular, consistente e
permanente? Quem são esses alunos que nos desafiam, nos alegram, nos fazem
sofrer e para os quais direcionamos nossas energias, tentando construir alguma
coisa, tentando transformar algo que não temos a certeza do que é?”
A esse respeito o Professor CTR diz o seguinte:
“Tenho turmas de aproximadamente quarenta e dois alunos, onde a maioria
tem muitas dificuldades socioeconômicas. A maioria apresenta dificuldades em
casa, suas famílias são disfuncionais com mães solteiras e vários irmãos. O jovem
frequentemente estuda forçado pela pressão social, mas não porque ele quer, não
valoriza o estudo, embora eles saibam que sem o estudo serão ninguém. O contexto
escolar é um pouco pesado por esse motivo”.
Parece-me que o professor vê como uma dificuldade para seus processos
pedagógicos o fato de que o ambiente familiar do aluno não esteja no molde de
família “tradicional” de pai, mãe, filho e irmãos vivendo juntos em harmonia. Este
mesmo posicionamento em torno do modelo de família é visível em alguns
fragmentos na seguinte declaração do Professor BRz:
“As dinâmicas da sociedade precisam que os meninos fiquem sozinhos na
maior parte do tempo, influenciados pelo contexto da televisão. A cultura em torno
de nós geralmente leva ao vício, para ações erradas, tais como o roubo, vandalismo,
as torcidas bravas. E agora, adicione as mães solteiras, a grande maioria das
famílias são famílias disfuncionais, têm a mãe como chefe de família, ou o avô. É
uma problemática forte e para que eles sejam interessados pelo conhecimento é
realmente complicado”.
Gostaria de saber sobre a origem e o nível de impacto desses discursos que
nos subjetivaram como professores na consideração de que outras formas

102

atualmente significativas de conformação familiar aparecem sendo esquisitas em
nossos processos pedagógicos escolares.
Será que nós professores estamos desenvolvendo nosso trabalho
educacional para um protótipo de estudante que tem uma família composta por um
pai homem que trabalha, uma mãe mulher que cuida da casa e um par de irmãos?
Um modelo de família que atualmente, devido a muitos fatores tanto econômicos,
como políticos e micropolíticos, é quase inexistente.
Será que a normalização arbitrária do conceito de família pelos professores
poderia ser outro indicador de que estamos idealizando nossos alunos, de que
muitas vezes caminhamos dissonantes de suas relações e dinâmicas? Que a nossa
prática de ensino e os conteúdos disciplinares estão sendo planejados e
reproduzidos para uma escola pura, edênica, sem conflitos?
Será que a simplificação através de esquemas e modelos genealógicos,
dicotômicos, arborescentes e verticais que utilizamos para ensinar os complexos
processos genéticos e evolutivos está sendo mecanicamente replicada para
dicotomizar a vida e subjetivar nossos alunos ignorando a enorme diversidade de
conformações político afetivas que estruturam as famílias contemporâneas?
Conformações afetivas e estruturas familiares que tendem a ser cada vez mais
rizomáticas, virtuais, inclusivas, indeterminadas.
Nós estaremos injetando conteúdos curriculares projetados para um
protótipo de estudante, de família, de escola e de sociedade que já não existem
mais, e que talvez nunca tenham existido dessa forma imaculada, e que naquele
grande descasamento cronológico e cultural encontra-se a falta de empatia e
conexão afetiva entre as singularidades e complexidades de cada um de nossos
alunos para com os processos que tentamos realizar nas aulas?
Na mesma linha de possível idealização e modelagem de alunos, poderia
ser problematizada, a seguinte declaração do professor Elétron:
“Meus alunos mostram uma grande vontade de resolver os problemas, no
entanto, eles utilizam métodos que não são sempre os mais adequados nem os
mais eficientes. Eles não têm atitude nem pensamento crítico que lhes permita um
exercício responsável de seus direitos, parece que querem ficar nos níveis mais
baixos de qualidade de vida”.
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Neste caso, me adiro à causa do professor ELN46 de modo que seus
estudantes tenham “pensamentos e atitudes críticas”. No entanto, acredito que
essas atitudes e pensamentos críticos não são geneticamente herdados. Esse
deveria ser o horizonte inalcançável de nossas práticas de ensino, não seu ponto de
partida. Além disso, deveríamos nos perguntar, qual seria esse horizonte profético
onde deveria levar o pensamento crítico reivindicado pelo meu colega ELN. Crítico...
Contra quê? Para quê?
Agora considero relevante considerar a hipótese de que nossos alunos estão
inseridos ou provêm de ambientes que reproduzem campos discursivos, produzidos
através de históricas relações de poder, onde algumas vozes e discursos são
hegemônicos, e são difundidos mais forte e incisivamente do que outros.
Portanto, não podemos esperar que o substrato básico da grande maioria de
nossos alunos seja marxista, feminista, ecologista, pós-moderno. Pelo contrário, na
maioria das vezes nossos alunos e nós mesmos apresentamos uma herança
simbólica com uma ecologia conceitual que expressa e reproduz em parte os
interesses dos poderes hegemônicos.
E esse é nosso desafio, ou pelo menos o desafio de um professor que tente
sair das pesadas e pomposas roupas de profeta que por tanto tempo nos têm
coberto e asfixiado (GALLO, 2002), para vestir os trajes mais confortáveis e
humildes de tradutores

culturais ou militantes micropolíticos:

desconstruir,

desnaturalizar ou desemaranhar solidária e coletivamente essas heranças
simbólicas que foram impostas sobre nossos alunos e sobre nós em diferentes
cenários e por diferentes poderes.
Voltando à declaração do professor BRz, é possível continuar emaranhando
nossas perguntas e reflexões. Por exemplo, agora me surge a curiosidade para
compreender os mecanismos que atuam nos discursos de outros poderes ou
circuitos culturais, tais como a televisão, a igreja, as redes sociais, os hooligans e
que conseguem seduzir e estabelecer estreitos laços afetivos com nossos alunos.
Como a escola poderia fazer conexões com esses discursos ou se apropriar de tais
mecanismos para desenvolver, por exemplo, um Ensino de Ciências culturalmente
sensível?

46

Electrón.
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Depois de ouvir algumas representações tecidas por estes quatro
professores sobre seus alunos e de dialogar criticamente com aqueles protótipos
discursivos que flutuam no ar destas três escolas multiculturais, Lloviznas deseja se
aproximar das concepções de ambiente que os personagens desta cena expressam
através de suas narrativas, e que são os repertórios simbólicos e afetivos para a
construção de processos, práticas e possibilidades de educação ambiental.
Quero problematizar a seguinte história oferecida pelo professor Erick
quando lhe perguntei sobre o potencial do contexto da escola Física Quântica para
desenvolver práticas de educação ambiental:
“Neste contexto os alunos não têm ideia do que é seu entorno, não
conhecem o território e o que eles não conhecem tendem a destruí-lo, porque o
lugar onde eles estão vivendo, é uma colina que não tem espaços para recreação,
não há espaço aqui para ver o que realmente é a natureza. Então eu diria que uma
atividade que falasse sobre questões ambientais seria levá-los a um lugar onde
pudessem observar a natureza, onde eles pudessem apreciar um ecossistema como
tal (...) Conhecendo outros ambientes se faria uma boa sensibilizacão (...)”.
Este relato poderia se encenar ao lado da declaração do Professor CTR que
descreve o contexto da escola El Humedal da seguinte maneira:
“O ambiente em que estamos, é um meio que fornece a possibilidade de
realizar muitas atividades fora da escola. Há, por exemplo, uma zona de pantanal,
zonas ainda verdes (...)”.
Certamente, como declarado pelo professor Erick, há áreas periféricas de
Bogotá onde o cimento tem penetrado por todo cantinho, apagando qualquer
rescoldo de ecossistema “natural”.
Essas áreas são localidades em subúrbios de Bogotá, cuja colonização e
assentamento começaram cedo no início do século XX, produzindo um processo de
saturação humana do espaço por quase um século. Assim mesmo, a maioria dos
camponeses que chegaram naqueles tempos com suas ruralidades multicoloridas já
não existem ou estão muito velhinhos, e agora estas microgeografias foram
ocupadas por seus netos e bisnetos nos quais as tradições rurais têm sido diluídas
por meio de processos intermitentes de hibridização cultural com poderosas matrizes
de significação hegemônicas. A maioria dos jovens bogotanos de hoje não são os
mesmos camponeses que começaram a chegar no início do século passado, para
preencher as colinas de Bogotá.
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Adicional a isso é relevante que tanto o professor Erick quanto o professor
CTR valorizam o desenvolvimento de aulas de educação ambiental e de práticas de
ensino de Ciências Naturais, através de saídas de campo que permitam reconhecer
o território e os ecossistemas naturais. Este tipo de práticas criam um sentimento de
pertença com o território e sensibilizações desde aspectos cognitivos, estéticos e
espirituais, que são de grande importância para gerar a paixão pela ciência e uma
consciência voltada para o respeito e cuidado do cosmos.
No entanto, vejo algum tipo de reducionismo nas declarações dos dois
professores que condicionam as possibilidades de educação ambiental à existência
de ecossistemas “naturais” perto da escola. Um tipo de obrigação para que a
educação ambiental esteja pintada de verde, como se sua representação do
ambiente fosse totalmente identificada com o conceito de ecossistema e como se
para eles uma aula de educação ambiental tivesse o mesmo significado que uma
aula de ecologia.
Estas histórias me geram preocupações sobre a profundidade e a força da
marca linguística que deixou tatuada, em nossas peles pedagógicas, uma percepção
de ambiente a que Sauvé (2004) denominaria como “naturalista”. Sob uma
interpretação extremista desta representação imaginamos o ambiente como um
paraíso natural intocado, alheio a todos os tipos de relações econômicas, culturais e
estéticas. Um tipo de ambiente imaculado, sem história e apolítico, um ambiente
idealizado em um modelo verde celestial.
Da mesma forma que o protótipo de família tradicional, discutido acima, é
muito possível, que o modelo verde celestial de ambiente nunca tenha existido, ou
simplesmente tenha deixado de existir, no mesmo momento em que a cultura
nasceu, em aquele sutil e indeterminado instante em que o Homo sapiens sapiens
começou a outorgar sentidos aos objetos e à realidade que o interpelava, e no
momento em que a espécie em questão começou a comunicar esses sentidos.
Pergunto-me se nós professores estaremos idealizando e identificando o
ambiente com um modelo de natureza intocada pelo ser humano, como se o contato
humano com os outros seres fora um pecado terrível. Como tal, desconstruir e
desnaturalizar essas visões ecologistas e edênicas de ambiente está sendo
proposto como um desafio nas análises que Reigota (2010) faz dos atuais debates
éticos levantados pela eutanásia, o aborto, o casamento homossexual e o
desenvolvimento da biotecnologia.
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Já foi discutido por Viveiros de Castro (2002), que nem toda intervenção
humana afeta negativamente a biodiversidade, quando nos mostrou como a
biodiversidade nas dominantes florestas antropogênicas da Amazônia é superior em
comparação com a diversidade dos resíduos florestais primários, graças à ação e a
presença sustentável de povos originários nômades que vivem nesses territórios.
Estaremos percebendo o ambiente como uma paisagem estática, como uma
pintura realista, onde ignoramos as relações entre os seres; excluindo aos seres
humanos, espécie que desde sua aparição no planeta acrescentou outro nível de
complexidade às já complexas relações ecológicas? Estaremos ignorando, por
exemplo, que atualmente é impossível realizar estudos ecológicos sem as devidas
considerações culturais, econômicas, políticas e estéticas? A ideia de ambiente
perde completamente o sentido quando subtraímos dela o componente cultural, pois
para que exista ambiente deve existir cultura.
Agora, trazendo estas reflexões para o campo da educação ambiental em
cenários escolares multiculturais, sentiremos um forte remorso ao pensar em
quantos núcleos geradores de sentido ou oportunidades pedagógicas estamos
perdendo por continuar trabalhando sob a estreiteza desta consideração edênica de
ambiente.
Estaremos desperdiçando os ricos repertórios simbólicos e as relações de
poder que envolvem o campo ambiental e as discussões sobre sustentabilidade que
operam e se movimentam no cinema, no shopping, no sistema de transporte público,
na televisão, no museu, no mercado, em uma fábrica de alimentos ou em um
cenário esportivo?
É possível que nosso reducionismo para expressar e praticar uma
interpretação extrema e dogmática do modelo edênico de ambiente nos esteja
impedindo de trazer à tona os aspectos econômicos, afetivos, estéticos e políticos
de uma concepção mais dinâmica e mais complexa de ambiente que permita a
formação de cidadãos críticos, aquele tipo de cidadãos que Carvalho (2012) nomeou
de “sujeitos ecológicos”.
No entanto, também percebo que essas narrativas que até agora têm sido
apresentadas nesta cena não identificam total ou constantemente a seus
narradores. Essas narrativas são circunstanciais, esboços de identidades superadas
ou em processo de superação; movimentos de transição para outras perspectivas,
mas que ainda mantêm o aroma de contatos e de posições anteriores.
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Sinto que os personagens deste relato são sujeitos apaixonados e
complexos, nos quais se misturam e combatem uma variedade de concepções,
representações e discursos sobre ambiente, por vezes contraditórias e opostas e, às
vezes, complementares.
Estas vozes interiores que se debatem na alma dos meus personagens
impedem que possamos caracterizá-los e subjetivá-los sob uma identidade
constante, fria, linear e homogênea. Meus personagens são seres humanos, são
multiplicidades que se concentram em corpos amorfos cheios de paixão que
transformam energia em símbolos e vice-versa. Essa multiplicidade de tensões
éticas e emotivas expressas pelos meus personagens em relação à área ambiental
é evidente na seguinte reflexão, sobre o conceito de ambiente, expressa pelo
professor ELN:
“O ambiente pode ser entendido como todos aqueles aspectos que
determinam a vida das pessoas. Mesmo os aspectos econômicos. Muitas vezes, o
conceito de ambiente foi reduzido para vê-lo simplesmente como embelezamento,
paisagismo, que são aspectos importantes a considerar. Mas o campo ambiental é
muito mais e deve considerar a transformação dos mercados, a transformação na
forma de alimentação de uma sociedade, deve procurar uma transformação radical
nas relações sociais. Quando chegarmos até essas transformações radicais todos
esses aspectos como o embelezamento estético e o paisagismo serão uma
consequência mínima das grandes possibilidades de transformação que pode
produzir a educação ambiental”.
Confrontado com esta reflexão fiquei maravilhado por esse enorme desejo e
pela convicção quase mística e profética que acompanha o professor ELN, dirigida
para a transformação social e o uso da Educação Ambiental como um caminho ou
ferramenta para esse objetivo.
Confesso que nos meus murmúrios da alma permanecem os ecos íntimos
dessas vozes e exclamações das praças centrais de universidades públicas e de
mobilizações de rua que procuram a justiça social. Assim, aceito com prazer o
convite do professor ELN para considerar a importância das questões econômicas e
políticas que devem suportar uma Educação Ambiental emancipatória como é
proposta por Enrique Leff (2010). Mas, não sem algumas considerações que eu
acho importantes sobre as declarações do meu prezado colega.

108

Nesse sentido coloco sobre a mesa a ideia de que não existe uma hierarquia
vertical entre os aspectos que compõem o ambiente e os campos discursivos que
são tecidos em torno dele, que motivam e produzem práticas e processos de
educação ambiental. Atualmente acredito que todos os aspectos estéticos
(paisagismo, jardinagem, limpeza e embelezamento do entorno), políticos (relações
econômicas, processos produtivos, etc.), culturais (preservação das culturas
ancestrais, respeito pela diferença), são linhas de ação complementares e
interativas para desenvolver uma Educação Ambiental emancipatória.
Por isso, proponho que nenhum dos componentes tem uma importância ou
peso maior na projeção de nossos processos educacionais e que uma Educação
Ambiental adequada para escolas multiculturais deve integrar de forma criativa, em
doses iguais, seus componentes políticos, culturais, científicos e estéticos. Nesta
reflexão encontra-se a chamada para a interdisciplinaridade e a transversalidade da
educação ambiental, onde nenhuma disciplina (biologia, química, ciências sociais,
economia, artes, entre outras) tenha a hegemonia nem esteja determinada por outra,
pois assim como podemos, a partir de uma obra de arte, criar fortes ligações afetivas
com o território, também a partir da compreensão dos processos econômicos
podemos gerar sentimentos de indignação e raiva contra o atual modelo de
desenvolvimento e seus efeitos sobre os ecossistemas.
Não existe um modelo ou protótipo de Educação Ambiental emancipatória;
ela é caracterizada por beber de muitas fontes, de muitos discursos e
racionalidades. Não existe uma receita com ingredientes prontos para prepará-la,
porque assim como nossos alunos a Educação Ambiental emancipatória também é
uma multiplicidade instável.
Continuando com as narrativas relacionadas ao conceito de ambiente
parece-me interessante destacar a seguinte opinião do professor CTR:
“Para mim, o ambiente somos todos. Especificamente agora meu ambiente é
a comunidade, a Escola “El Humedal”. Um ambiente mais amplo é a zona sul onde
estamos que oferece piquetes, zonas de pantanal, águas residuais. Também
trabalhei em uma escola em Chapinero, ali o ambiente era totalmente diferente”.
Esta constatação reflete uma representação complexa de ambiente como
entidade ou entidades heterogêneas compostas de diferentes dimensões e níveis,
que apresentam combinações e misturas únicas com características tanto das
microgeografias como de outras categorias espaciais maiores.
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O ambiente, a partir deste olhar do professor CTR, seria uma entidade
espaço-temporal indeterminada composta por uma variedade de aspectos (cultura,
economia, política, ecologia) que configuram redes de relações complexas
percebidas subjetivamente e cuja descrição e interpretação dependerão da posição
nessa rede de relacionamentos e do papel político do agente ou ator que as
perceba, descreva ou interprete.
É significativo que um dos componentes fundamentais do ambiente, a
cultura, também apresente as mesmas características. A cultura é uma entidade
indeterminada ou difícil de determinar, uma entidade heterogênea sujeita a
constantes hibridizações, apresentando diferentes dimensões e níveis que
interagem e se afetam configurando sistemas e microssistemas de símbolos cujo
significado, percepção e interpretação dependem do papel e das relações sociais do
ator ou agente que os utilize (Guimarães e Sampaio, 2014).
Espera-se que essas representações de ambiente, vibrantes, diversas,
heterogêneas e dinâmicas, permitam interessantes práticas e experiências de
Educação Ambiental como o processo descrito a seguir pelo professor Erick:
“Uma experiência que foi realizada aqui na escola, foi a criação da horta
escolar na qual estavam envolvidos vários dos cursos da instituição. Neste momento
não está funcionando, mas foi uma experiência muito agradável, porque os alunos
se apropriaram do espaço para fazer o projeto. Por um tempo ela esteve
funcionando e foram obtidos produtos para serem trocados e utilizados no
laboratório de alimentos da escola. No princípio, os alunos estavam um pouco
relutantes em trabalhar com a terra, mas vendo como as plantas cresceram e foram
colhidas, eles tornaram-se mais interessados”.
Também pode ser visto como outro processo interessante de Educação
Ambiental aquele que o professor CTR descreve no seguinte relato:
“Nós, graças ao programa de Bogotá Humana47, levamos um projeto de
coleta seletiva e reciclagem dentro da escola, que lida com a separação de todo tipo
de resíduos. Desde que a merenda é dada para os meninos, eles aprendem a
separar nas sacolas de reciclagem, o que não é comido, o material orgânico, e
estamos tentando que os meninos repliquem essas aprendizagens em suas casas,
aproveitando que dentro da instituição e do setor da escola existem várias famílias

47

Slogan da administração do ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro. 2012-2015.
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de catadores de lixo. Este é um projeto transversal conduzido pela área de Ciências
Naturais, mas todos estamos colocando um pouco, e jogando mão na massa. O
professor de Matemática, a professora de Línguas, o professor de Sociais. O
professor de Matemática ensina pra levar as estatísticas do processo, o professor de
Sociais explica os processos socioeconômicos através dos quais os resíduos e o lixo
são produzidos, e a professora da Linguagem, a partir das experiências com a
reciclagem, constrói poemas, contos e sensibilização (...). Agora é o principal projeto
da instituição”.
Estas atividades, processos e projetos são estruturados a partir do que
Certeau (2000) denominou como artes de fazer e que Larrosa (2002) nomeia como
saberes da experiência. Saberes ambientais que são tecidos desde o cotidiano das
comunidades nas quais estão inseridas as escolas, promovendo interessantes
processos de auto-gestão e solidariedades disciplinares.
Estes saberes ambientais promovidos desde algumas escolas de Bogotá,
configuraram pontes com outros programas de aproveitamento de resíduos sólidos
da gestão de Bogotá Humana (2012-2015), onde se dignificou a profissão e o
trabalho dos catadores de lixo, pois eles foram organizados e contratados pela
empresa de saneamento público de Bogotá (Aguas Bogotá) a qual foi
financeiramente fortalecida, conseguindo salários, sindicato, e todas as garantias
laborais para aquelas pessoas que historicamente tinham sido marginalizadas.
Assim o que antes era considerado descartável e sujo, virou vida, virou humanidade.
Dentro de sua cabeça Lloviznas ainda ouve os ecos da proposta de um
ensino de ciências ambientalmente sensível inspirada a partir das vozes das
professoras com quem dialogou na cena anterior. Para continuar essas reflexões
nesta cena, decide dialogar com a voz do professor ELN que expõe a seguinte
reflexão provocadora sobre sua compreensão da ciência:
“Desde que um conhecimento seja sistemático e metódico poderia ser
considerado como ciência. A ciência é aquela entidade que engloba todos estes
conhecimentos estruturados e que muitas vezes são preditivos. Assim, a ciência tem
se expandido para outras áreas do conhecimento. E também outras áreas do
conhecimento têm tentado identificar com a ciência se apropriando das qualidades
básicas desta”.
O professor ELN nesta declaração faz um resumo, desde uma perspectiva
histórica, do desenvolvimento de diferentes áreas de conhecimento que até a
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metade do século XX procuravam uma unificação epistemológica sob formatos
padronizados copiados de um modelo idealizado de método científico. Dessa forma,
pretendia-se

outorgar

força

preditiva

e

reconhecimento

social

a

outras

racionalidades e sensibilidades que eram expressas no mundo acadêmico.
Estas alegações para uma normalização dos saberes, alimentados pelas
relações de poder que estabeleceram o discurso científico como elemento
constitutivo e voz fundadora de um modelo de desenvolvimento econômico,
estruturaram e delinearam as características e os perfis do sistema de relações
sociais e culturais que chamamos de modernidade.
Ao longo do século XX, estas reivindicações normalizadoras começam a ser
respondidas por outras lógicas, racionalidades e sensibilidades que foram excluídas
do jogo político e subjugadas ou exterminadas pelo modelo de desenvolvimento
econômico hegemônico. Assim, entra no cenário das lutas discursivas uma
variedade de vozes de resistência que surgiram desde o sul, desde as mulheres,
desde os negros, dos indígenas, desde a floresta; enriquecendo e redimensionando
as antigas lutas que vinham sendo expressas pelos operários e camponeses que
faziam evidente a insustentabilidade humana e ecológica do modelo de
desenvolvimento.
Também na academia, diferentes ideias e descobertas que surgiram a partir
da física, da linguística e da filosofia, serviram como inspiração para propor e
defender outros modelos de desenvolvimento e racionalidades questionando
radicalmente os pressupostos sobre os quais se haviam construído os discursos da
modernidade e os efeitos desse paradigma nos ecossistemas e nas relações
sociais.
A ciência como um discurso fundador e fundado pela modernidade, como
uma cultura que tem sua língua, seus pais, seu nascimento, seus heróis e vilões,
também teve um ponto de virada, no momento em que os condicionamentos
econômicos e instrumentais tiveram mais força que as pontes com a reflexão
filosófica para entender o universo. No momento em que o peso dos
desenvolvimentos tecnológicos e militares definiu a agenda da ciência, de modo que
ela foi perdendo aquele tom rebelde que, nos séculos XVII, XVIII e XIX, a
identificaram com os valores humanistas opostos aos dogmatismos das verdades
sagradas.

112

Assim, a ciência se tornou tecnociência, acentuando seus aspectos utilitários
e instrumentais, aparecendo como uma nova forma de religião secular com suas
novas verdades sagradas (COBERN; LOVING, 2001). Isto é explicado pelo
Professor ELN como segue:
“Mas a ciência hoje perdeu a sua capacidade crítica e tornou-se uma
ferramenta tecnológica que visa o benefício econômico de algumas entidades
privadas. A tecnologia só procura avanços e inovações em vez de pensamentos
críticos”.
No entanto, este posicionamento crítico contra a tecnociência expresso pelo
professor ELN, não é uma representação coletiva dos professores de Ciências
naquelas comunidades. Há outras vozes que destacam e apoiam os aspectos
instrumentais e pragmáticos da ciência para inspirar o ensino de ciências, como a do
professor CTR, que a seguir, argumenta sua escolha profissional para ensinar
Ciências Naturais:
“Inclinei-me para o ensino de ciências, porque eu vejo a ciência como algo
prático, algo tangível, algo que você pode tomar e mexer e que também pode ser
modificado, onde nem tudo está escrito. Graças à ciência, a humanidade progrediu e
continuará a progredir. A ciência é uma busca contínua de alguma coisa, para mim é
algo muito tangível, muito palpável”.
Evidentemente na atualidade o ensino de Ciências em sociedades
multiculturais enfrenta uma variedade de dilemas. Aquela linearidade com a qual tão
elegantemente descrevíamos os processos de transformação das sociedades, da
vida, da economia, da ecologia, da arte e até mesmo da ciência, já não tem o
mesmo poder que apresentava no início do século XX para explicar as realidades,
eventos e experiências.
Agora, o ensino de Ciências não se debate em um mundo linear, mas se
desenvolve na ebulição de uma tendência crescente de hibridações culturais. As
comunidades escolares não têm uma herança simbólica homogênea de onde
possamos estabelecer um currículo dirigido para um alvo pré-determinado. As
comunidades escolares em sociedades multiculturais apresentam heranças
simbólicas diversificadas e submetidas a constantes e diferentes estilos de
pressões.
Atualmente, nas sociedades pós-modernas convive uma diversidade de
interesses ao redor da ciência: os interesses pela acumulação de capital, interesses
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militares, interesses para melhorar a qualidade de vida, para preservar os
ecossistemas, interesses para desenvolver fontes de energia alternativas etc. A
prática científica se estabelece em meio de lutas de interesse e relações de poder,
portanto, o ensino de Ciências também é uma prática política, não é neutra.
Nestas reflexões surge uma pergunta necessária: Por que ou para que
ensinar Ciências Naturais em contextos escolares vulneráveis e multiculturais?
Nesse sentido o professor ELN oferece a seguinte possibilidade:
“Para

estas

crianças

deveríamos

lhes

ensinar

Ciências,

porque

definitivamente a ciência tem o potencial para nos libertar das opressões de alguns
sistemas e poderes. Ela nos ajuda a expandir nossas possibilidades de liberdade.
Nossos alunos do que mais precisam é desse pensamento crítico e a Ciência é a
área do conhecimento que melhor pode contribuir para esse objetivo”.
Novamente concordo parcialmente com meu colega ELN. De fato, em algum
momento da vida me senti plenamente identificado com o argumento implícito nessa
declaração, mas, atualmente, acho que essa declaração teria força total na Europa
dos séculos XVII, XVIII e XIX, quando o discurso científico surgia e se expressava
rebelde contra o dogmatismo e o totalitarismo religioso.
É inegável que estes totalitarismos religiosos ainda continuam a ocorrer em
algumas sociedades de forma mais acentuada do que outras. Por exemplo, na
América Latina o discurso religioso judaico-cristão imposto e herdado da colonização
europeia continua a dominar e influenciar em diversas áreas das relações sociais
atuais. Poderíamos até dizer que as vozes das culturas religiosas na América Latina
são ainda mais fortes e poderosas do que as vozes da racionalidade científica.
Nestes contextos, sem dúvida, a Ciência e o ensino de Ciências devem
desempenhar um papel importante no confronto argumentativo contra aquele velho
tipo de dogmatismo.
Mas, o que fazer quando o discurso da ciência ou da tecnociência também
virou em uma espécie de totalitarismo? O que fazer quando na sala de aula, além da
tensão ou contradição entre a racionalidade científica e o discurso religioso, também
são apresentadas outras tensões que são expressas em questões de gênero,
sexualidade, raça, conhecimento ancestral, redes sociais virtuais? Como e para que
ensinar ciências naturais, quando em nossas salas de aula não é possível
caracterizar e determinar um modelo de aluno?
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Essas perguntas precisam de reflexões para respostas complexas, pois
dentro das lógicas, racionalidades e aspectos da ciência, podemos encontrar as
mais belas e úteis narrativas para a convivência harmoniosa e solidária, a
conservação da espécie e do planeta. Mas também dentro das mesmas lógicas,
racionalidades e aspectos da ciência, podemos encontrar discursos e práticas
antiéticos que ponham em perigo o futuro de muitas espécies, a nossa inclusa.
Nesse sentido, sugiro que não há um aspecto ou protótipo de ciência para
ser ensinado. O que há são contextos simbólicos de ensino ou culturas que exigem
do professor de Ciências Naturais uma extrema sensibilidade para trazer à tona os
diferentes tipos de tensões que são expressos na escola e na humanidade.
O aspecto pragmático, utilitário e instrumental da ciência é dominante nas
sociedades industrializadas, onde a tecnociência tem conquistado os espaços mais
íntimos de nosso ser ou em sociedades onde alguma cultura religiosa exerce uma
influência totalitária. Sociedades nas quais a ciência só se faz presente através de
seus

desenvolvimentos

tecnológicos.

Acredito

que

nessas

sociedades

as

declarações e o posicionamento crítico do professor ELN contra esta perspectiva
instrumental da ciência são muito válidas e relevantes.
Mas também acho que em contextos multiculturais e vulneráveis nenhum
aspecto da ciência pode ser privilegiado ou rejeitado a priori, pois ali coexistem
cosmovisões e racionalidades profundas, que não serão transformados ou apagados
somente através da cátedra ou dos discursos proféticos de um professor.
Além disso, essas profundas visões de mundo não precisam ser anuladas,
porque, como já vimos, toda narrativa tem uma vasta gama de interpretações das
mais altruístas e solidárias até as mais egoístas e dogmáticas. Juntas, essas
cosmovisões e

racionalidades profundas

podem

oferecer aproximações

e

considerações mais ricas e abrangentes sobre a vida e sobre o planeta.
Por

exemplo,

alguns

discursos

que

são

veiculados

no

aspecto

instrumentalista e pragmático da ciência são motivações ou inspirações para que o
professor CTR realize interessantes processos de ensino com considerações
ambientais, como mostrados no seguinte relato:
“A Ciência é algo tangível. Algo que você pode dizer que vai fazer pão com
isso e faz pão. Por exemplo: na reciclagem, a maioria dos estudantes que tenho são
filhos de catadores de lixo. Se eles sabem o que é um metal, o que é um plástico,
como os deve separar, como os devo contar, como os deveria vender, de repente
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possa ajudar para melhorar sua qualidade de vida a esse respeito. Ou, se eles
sabem como se nutrirem, de que uma coca-cola engorda e magoa a saúde e posso
trocá-la por um suco de fruta natural que é mais barato, posso estar ajudando-o a
que se alimente melhor. Isso é o que posso lhes dar de parte da Ciência, que a partir
de alguns conhecimentos eles aprendem a melhorar sua qualidade de vida, fazer
esporte, alimentar-se melhor, tratar a água”.
Estas considerações ambientais nas práticas de ensino de Ciências
baseadas em alguns de seus aspectos também são percebidas no seguinte relato
do Professor ELN:
“Na minha área, que é a Física, a Ciência pode ser trabalhada aprendendo
sobre os avanços na produção de energia, que é o ponto-chave da economia e da
política mundial hoje. Ela deve tender, obviamente, para estilos de energia que não
poluam, que não prejudiquem aos povos. Em minhas aulas de Física se pode,
quando se fala de energia, oferecer muito mais do que a definição do conceito, se
pode, por exemplo, relacionar e reivindicar modelos sociais alternativos que
procurem desenvolvimentos de energia sustentável”.
Estas considerações ambientais expressas nos discursos dos professores
podem

ser

valiosas

contribuições

para

projetar

um

ensino

de

ciências

ambientalmente sensível. No final a ciência já foi marcada e instrumentalizada por
outras considerações de tipo belicista, corporativista, fascista, racista, positivista,
tecnocrata. Então, por que agora, em tempos de crise paradigmática e ambiental,
não tentar uma instrumentalização discursiva da Ciência e do ensino de Ciências
para que se impregnem novamente desse espírito crítico e rebelde que foi
reivindicado pelo professor ELN, mas já não dirigido contra uma meta narrativa
específica, mas dirigida contra os grupos de poderes e micropoderes que
entristecem a vida e reduzem a diversidade de sentidos, seres e formas de ser?
Segundo Molina (2010), a ciência como um sistema cultural baseado na
linguagem, como criação e representação humana, é um sistema simbólico
susceptível de ser questionado, redefinido, instrumentalizado e mobilizado entre as
diferentes culturas. Então, por que não tirar proveito das atuais possibilidades e
espaços de ação discursiva que nos dá o campo ambiental para desenvolver um
ensino de ciências ambientalmente sensível, que promova uma ciência mais
humana, mais solidária, mais ecológica?
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O ator-pesquisador após o desenvolvimento junto com seus personagens
das considerações precedentes que lhe fazem cócegas na cabeça e no coração,
visa determinar os constrangimentos estruturais que, no parecer dos professores,
impedem fazer práticas de ensino relevantes, entendidas segundo Lloviznas como
um ensino de Ciências ambientalmente sensível. Desta vez, novamente o Professor
ELN toma a palavra para expressar o seguinte:
“(…) uma prática de ensino de Ciências ideal deve estar contextualizada,
deve estar fora do que conhecemos cotidianamente como sala de aula, fora de
quatro paredes onde eu tenho apenas um quadro e um giz para mostrar aos alunos
a grandiosidade dos avanços científicos. Essas aulas teriam que ser em outros
lugares, em ambientes de investigação. Em Bogotá existem, mas a gestão desses
recursos para nos movimentar a esses ambientes de forma permanente, muitas
vezes é difícil. O complexo processo burocrático impede a espontaneidade na
aprendizagem. Uma das características da aprendizagem é que deve ser
espontânea e surgir das eventuais necessidades do estudante, mas aqui se eu não
tenho um projeto assinado desde o ano passado, eu não os posso levar para este
ou aquele lugar. De modo que essas seriam minhas aulas ideais, por exemplo, fazer
aulas hoje no 'Observatório Astronómico Nacional' e já amanhã ir para o Jardim
Botânico e assim por diante”.
Meu parceiro ELN coloca em evidência, a necessidade de ambientes de
aprendizagem que estimulem a espontaneidade do processo educativo, aqueles
momentos em que a magia de um olhar ou de um sorriso, o espanto diante de um
fenômeno, ou a admiração que produz a beleza de uma flor desabrochando, ou uma
abelha polinizando, permite criar conexões afetivas entre os atores escolares.
Esses momentos de conexão afetiva são eventos singulares impossíveis de
serem planejados, mas que podem ser facilitados quando a rigidez dos formatos e
das rotinas institucionais é suspensa. Como foi explicado pelo Professor ELN, a
escola ainda é determinada pelas paredes que favorecem a reprodução social e que
impedem a autonomia e os processos de auto-organização.
Continuando com as barreiras e os formatos estabelecidos no sistema
educacional que limitam os processos de ensino, o professor ELN, refletindo sobre
os padrões curriculares, apresenta outro importante fator que impede a autonomia e
os processos pedagógicos socialmente relevantes:
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“Os padrões curriculares estão bem, o que definitivamente não está bem é a
avaliação dos padrões. Porque, assim como os padrões são completamente gerais,
ou seja, podem ser aplicados em qualquer lugar da sociedade, a avaliação também
está sendo geral e nesse sentido não poderia me especializar no meu contexto.
Quando os estudantes chegam às avaliações padronizadas com certeza lhes será
avaliado absolutamente tudo e eles não teriam a oportunidade de se concentrar nos
problemas e questões do seu contexto. Então o limitante está até mesmo mais na
avaliação do que nos padrões (...)”.
Esses obstáculos ou paredes percebidas pelos meus colegas para
desenvolver as práticas pedagógicas que consideram relevantes, não só vêm das
dinâmicas particulares do sistema educativo colombiano, também vêm das
tradicionais dinâmicas de relações políticas e econômicas da sociedade colombiana,
marcadas por uma evidente injustiça social como é percebido na seguinte
declaração do professor CTR:
“Se o aluno não vem com disposição, a gente começa a se chatear e brigar,
você lhe deixa uma tarefa e de repente não a faz ou não lê, pois não há o hábito ou
porque não há tempo, pois está trabalhando. Isso é um obstáculo. Outro obstáculo
às vezes pode ser o entorno, a gente às vezes gostaria que cada aluno tivesse um
livro e o aproveitasse. Às vezes o aluno vem para estudar, mas não tomou café da
manhã ou não almoçou, isso logicamente o afeta e faz com que não estude direito”.
Também foi expresso pelo professor BRz que:
“Quando um aluno tem sérios problemas em casa, pensa muito pouco na
célula, no meio ambiente ou no seu corpo. Se o jovem está em casa e a mãe é
agredida fisicamente pelo pai; se não há comida e o irmão caçula tem feito um roubo
ou brigou com faca, dificilmente se interessará em não jogar papel na rua. Se, como
professores, pudéssemos resolver alguns dos problemas do lar do aluno,
poderíamos avançar um milhão de anos em nossos processos”.
Definitivamente como professores não podemos resolver os problemas da
casa de todos os nossos alunos, mas o que podemos fazer é diagnosticar os
saberes cotidianos e os desejos que nossos alunos têm desenvolvido entre as suas
necessidades, lacunas afetivas e escassez de recursos e a partir daí gerar
processos de ensino de ciências politizados que sejam relevantes para eles. Ao
mesmo tempo, é importante que o professor de Ciências Naturais esteja ligado à
luta pela defesa da educação pública e às reivindicações necessárias para gerar os
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ambientes de aprendizagem que ampliem as possibilidades de um ensino de
Ciências ambientalmente sensível.
Deuses, profetas e artesãos (Cena três)

Árvores e rizomas. Giovanny Sánchez, 2013.

Com a intenção de buscar sentidos comuns, comparar, ouvir outras vozes
falando sobre o ensino de ciências e a educação ambiental, nas quais encontre os
limites insondáveis dos cenários escolares por onde navegou e quer continuar
navegando: as comunidades escolares periféricas e multiculturais das grandes
cidades da América Latina; Lloviznas embarca para a última estação desta pesquisa
afetiva. Viaja para paisagens pedagógicas que lhe são um pouco estranhas e
distantes. Assim, em Bogotá, aproxima-se de dois novos cenários escolares que, em
um primeiro contato superficial, interpreta como mais homogêneos, menos
multiculturais.
A escola “Tejidos” é uma escola privada, de valores católicos, localizada em
um bairro central de classe média alta de Bogotá. Atende uma população escolar
exclusivamente feminina.
Além dessas características que parecem reduzir a diversidade, pois
expressam pressões identitárias mais homogêneas e serializadas; Lloviznas se
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interessou neste contexto escolar porque um de seus professores de Ciências
Naturais, tem percorrido uma carreira acadêmica semelhante à sua: formado no
Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da mais reconhecida
universidade pública da Colômbia; o que implica que na sua graduação não adquiriu
uma base formal em Pedagogia48. Além disso, aquele professor também fez uma
especialização na área de gestão ambiental e teve experiências pedagógicas na
rede pública da periferia de Bogotá, o que poderia facilitar alguns relatórios e
análises comparativos.
A escola “transcendência” é uma escola da rede pública localizada em um
bairro central do sul de Bogotá. A comunidade escolar desta escola se aproxima ao
perfil mais definido de um “típico” jovem ou aluno urbano bogotano. Um perfil em
que tem desaparecido quase completamente as ruralidades multicoloridas. Além
disso, esta comunidade escolar, sem ser significativamente composta por alunos
com grandes privilégios econômicos, também não apresenta as restrições e
carências afetivas e materiais das comunidades escolares descritas nas cenas
anteriores. Por outro lado, Lloviznas no seu processo de catarse, andando pela fina
corda de uma perspectiva epistemológica perturbadora, assimilando novos
referenciais teóricos, sentiu-se bastante identificado

com as narrativas e

experiências que são expressas pela atriz que faz a sua apresentação nesta cena.
Aqui Lloviznas nos apresenta estes dois personagens com os quais
estabelece um contato afetivo que produziu uma generosa explosão de diálogos e
narrativas cheios de uma riqueza de imagens, experiências e memórias:
Natural Killer: É profissional em Biologia pela Universidade Nacional da
Colômbia e especialista em Gestão Ambiental da Escola Superior de Administração
Pública (ESAP). Afirma que sua área de trabalho tem sido a pesquisa científica
aplicada à educação ambiental.
O contato veio através de uma amiga mútua. Pensei que seria interessante
entrevistá-lo, porque ele desempenha seu trabalho pedagógico em uma escola
católica de meninas chamada Tejidos, que assiste a uma população escolar típica
de classe média alta de Bogotá, e, além disso, também teve experiências de ensino
48

Na Colômbia, os cursos de formação de professores são chamados licenciaturas e são oferecidos
por universidades ou programas específicos cujo foco é a pedagogia. A graduação em licenciatura
tem uma duração de quatro anos. A graduação profissional em outras áreas do conhecimento têm
uma duração de cinco ou seis anos. São programas cujo foco é a investigação científica e são
oferecidos por universidades específicas como é o caso da Universidade Nacional da Colômbia.
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de ciências em escolas periféricas da cidade. A respeito de sua decisão de escolher
o seu caminho de professor comentou:
“Eu quero fazer uma revolução, mas não uma revolução baseada na guerra,
quero uma revolução desde as salas de aula. Para isso é importante ganharmos
estes espaços institucionais, pois estas meninas no futuro podem modificar os
estilos de pensamento hegemônicos no mundo”.
Segundo NK49 os pais das alunas têm altos níveis de educação e a escola
tem um desempenho muito superior nas provas SABER 11. No entanto, NK indica
que uma das principais deficiências daquela comunidade escolar é “a ausência de
uma ética e respeito pelo entorno, para com os outros, e a falta de consciência
coletiva”, também nos diz:
“essas meninas não conhecem as realidades ambientais e sociais da cidade
elas precisam aprender a observar e sentir o cheiro da realidade elas acham que
Bogotá só existe apenas da Rua 10050 elas não conhecem o Sul”.
A entrevista foi feita no final da jornada escolar daquela instituição, e teve
lugar em um restaurante próximo à escola, acompanhada pelo sabor e aroma de um
delicioso ajiaco51.
Lapislázuli:

Professora

da

escola

“Transcendência”,

concluiu

uma

licenciatura em química na Universidade Distrital (UDFJC) e, em seguida, fez uma
pós-graduação em educação sexual e lúdica educativa. A respeito de sua trajetória
pelo ensino da química, comentou:
“Escolhi este caminho porque acredito que através da educação podemos
compreender a transcendência física, emocional e mental do ser humano,
entendido como um organismo em evolução, da mesma forma que a natureza e o
ambiente. Desta maneira, estou entendendo indiretamente quem sou e o que faço
neste mundo, porque nós somos um todo orgânico”.
Obtive um espaço para ser atendido naquela escola através de contatos
fraternos com pessoas que trabalham no Programa de Convívio Escolar RIO52,
criado pela Secretaria de Educação de Bogotá. Aquela professora me atendeu
49

Natural Killer.
A rua 100 pode ser entendida como uma linha divisória para os bairros de classe média e média
alta que estão localizados ao norte da cidade.
51
O ajiaco é uma deliciosa sopa típica do planalto de Bogotá.
52
RIO: Resposta Integral de Orientação escolar. É um programa que procura gerar canais mais
fluentes de comunicação entre os orientadores e psicopedagogos escolares com a Secretaria de
Educação da Bogotá Humana, para gerar estratégias de melhoria do clima de convívio escolar.
http://www.redacademica.edu.co/proyectos-pedagogicos/ciudadania/rio.html.
50
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gentilmente quando estava na sala de aula com seus alunos, que nesses momentos
desenvolviam em seus cadernos uma série de exercícios de química. Por essa
razão, durante a entrevista, foi possível ouvir as vozes e murmúrios dos alunos. Em
relação a eles, disse:
“em meus vinte e dois anos de trabalho pedagógico, tenho visto profundas
mudanças nos comportamentos e interesses dos estudantes na profundidade do seu
ser. Estes jovens estão cada vez mais exigentes e curiosos e também vejo um fosso
crescente entre adultos e jovens. Eu acho que é porque nós temos a intenção de
continuar a trabalhar sempre da mesma maneira”.
Lapizlázuli é a voz da experiência de uma professora que experimentou
muitos caminhos, que tentou inovar, e que agora, estando às portas da
aposentadoria, diz: “tenho sucumbido à inércia do tradicionalismo, porque isso é o
mais confortável, especialmente quando se trabalha com grandes grupos ...” e, com
um pouco de cansaço e decepção, relata algumas de suas experiências e
percepções no ensino da química.
Lloviznas manifesta curiosidade e interesse pelos processos e práticas de
educação ambiental que estão sendo feitos nessas comunidades escolares que,
aparentemente, são mais homogêneas, mais silenciosas, menos convulsivas.
Pensa... se a educação ambiental é libertadora e emancipadora, quais são os
núcleos geradores que podem servir como artefatos de tradução cultural para a
expansão e enriquecimento do patrimônio simbólico e afetivo, de jovens que não
têm uma extensa experiência de contactos interculturais e que, além disso, não
foram punidos com o chicote das injustiças sociais e econômicas, nem foram
premiados ostensivamente com os saberes do cotidiano, com as táticas dos fracos,
essas artes de fazer que emergem quase espontaneamente em ambientes de
privações materiais, exclusão social ou nos territórios de línguas estrangeiras?
Quais seriam os saberes ambientais que poderiam formar os substratos
afetivos e simbólicos para estabelecer os caminhos de uma educação ambiental
emancipatória que promova a formação de sujeitos ecológicos, em comunidades
escolares que através de diferentes tipos de normalização (econômica, midiática,
religiosa) foram modeladas em torno de poderosos padrões simbólicos? Que tipo de
práticas de educação ambiental permitem um ensino de ciências culturalmente
sensível, em contextos escolares menos heterogêneos, menos multiculturais?
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Vejamos algumas pistas que Lloviznas detecta e discute nos discursos
destes dois novos personagens, reconhecendo que no momento não tem os
arsenais experienciais, nem teóricos, que ofereçam hipóteses ou caminhos
tentativos. Nesta cena, Lloviznas tem apenas sua intuição e as narrativas artesanais
dos professores Natural Killer e Lapizlázuli que são apresentadas a seguir.
A professora Lapislázuli fala-nos sobre como, através de algumas práticas
de Educação Ambiental, promove contatos interculturais na escola Transcendência:
“Trabalhamos com o governador do cabildo53 Muisca54 da cidade de Tunja,
graças a um orçamento concedido pela escola no ano de 2013. Os representantes
daquela comunidade indígena vieram à escola para trabalhar com o ensino médio.
Fizemos uma prática de plantio que chamamos “guardiões de sementes
ancestrais”55. Este é um tipo de luta política que as comunidades indígenas realizam
em todo o país. Eles vieram e trouxeram sementes de Quinua56, porque estávamos
no ano Internacional da Quinua; também trouxeram sementes de Amaranto 57, de
sete variedades de milho, batata criolla58, habas59. Eles primeiro expressaram aos
alunos os sentidos do plantio, a cosmogonia da comunidade Muisca, como eles
concebem a natureza... a Mãe Terra. Depois foram conduzidos diálogos onde se
realizaram sessões de ʽPagamentoʼ. O ʽpagamentoʼ permite a limpeza, a purificação
da horta, a preparação da terra para receber as sementes que plantamos. Fizemos
rituais com as músicas Muiscas, com seus instrumentos, mastigação da folha de
coca60. Semeamos plantas de tabaco nos quatro cantos do plantio para que o
protegessem e o purificassem; também foram semeadas outras plantas, como a
cebola e o alho para limpar a colheita e evitar o uso de pesticidas”.

53

É uma entidade pública especial, cujos integrantes são membros de uma comunidade indígena,
escolhidos e reconhecidos por ela. O cabildo representa legalmente à comunidade, é autoridade e faz
as leis segundo os costumes e a cultura da comunidade.
54
Os Muiscas ou Chibchas são os indígenas que habitam o planalto Cundiboyacense e o sul do
Estado de Santander, na atual República da Colômbia, desde aproximadamente o século VI a.C., e
cujos descendentes diretos vivem principalmente nos departamentos de Cundinamarca e Boyacá. A
maioria da população atual dos departamentos de Cundinamarca e Boyacá é o resultado do
cruzamento dos Muiscas com os espanhóis.
55
Preservação da diversidade genética e soberania alimentar das comunidades indígenas e rurais no
país em resistência contra a homogeneização e a mercantilização da vida promovida pela engenharia
genética (patentes e os monopólios de sementes transgênicas) direcionada por empresas
transnacionais como a Monsanto.
56
Chenopodium quinoa.
57
Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus.
58
Solanum phureja.
59
Vicia Faba.
60
Coca: Erythroxylum coca.
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Nesta narrativa, vemos como a professora LP promove os contatos
interculturais trazendo para a escola os saberes ancestrais que permanecem
balbuciantes fora da instituição. É um trabalho que requer que o professor de
ciências naturais esteja articulado em diferentes tipos de redes e processos
interculturais, para facilitar as conexões e as pontes entre a escola e o mundo. Uma
estratégia semelhante é expressa pelo professor NK no seguinte relato:
“(…) pratico a educação ambiental através do ecoturismo tecendo relações
entre as ciências sociais e as ciências experimentais através do subprojeto
“Reconhece tua cidade”, que também faz parte de nosso PRAE. Neste subprojeto
fazemos saídas de campo de ônibus com as meninas para conhecer as diferentes
localidades de Bogotá, para que conheçam suas problemáticas e potencialidades
socioambientais, e também para que abordem os principais ecossistemas e a
história da cidade, pois uma coisa é fazer observação através do texto escrito ou
através da narrativa do professor e outra coisa é fazê-la diretamente in situ. Que
possam ver, sentir o cheiro da realidade. Falta-lhes isso, que conheçam o sul, a
periferia”.
Neste caso o professor NK usa a estratégia de levar suas alunas para outros
ambientes, para outras realidades sociais através de uma interessante perspectiva
interdisciplinar. No entanto, me surge a necessidade de problematizar o uso dos
termos

“ecoturismo”, “turismo”, utilizado pelo professor NK para descrever as

práticas de educação ambiental feitas através do seu projeto “reconhece tua cidade”.
Gostaria de conhecer o significado ou o sentido do termo “turismo” para meu colega
NK. Poderia ser que, talvez, tanto para ele como para mim turismo seja uma
atividade de lazer ativo, de passeio, de recreação? Ou poderia ser que talvez o
turismo seja para ele uma atividade política que busca a compreensão da história,
das paisagens, das relações e problemáticas sociais dos ambientes e comunidades
que percorre com suas alunas?
Seja qualquer uma das duas alternativas, exponho minha rejeição para com
aquela perspectiva “light” e “turística” de abordagem dos problemas sociais das
comunidades vulneráveis. Uma abordagem que promove sentimentos de pena e
caridade ou que naturaliza a existência dessas paisagens sociais, como se aquelas
paisagens fossem um castigo divino, um determinismo celestial, sem problematizar
as relações de poder que historicamente produziram essas microgeografias ou
configurações sociais. Estas representações não promovem afeições, solidariedades
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e a integração de esforços e energias para a construção de outras realidades, de
outros mundos mais dignos e diversos. Não promovem a construção do sujeito
ecológico, aquele indivíduo que sente e se integra às lutas do povo pelo direito de
existir com dignidade e a Ser Humano.
Podemos pensar, então, que naqueles contextos escolares em que os
contatos interculturais e os saberes cotidianos são escassos e limitados pelas
pressões do monopólio simbólico dos poderes hegemônicos, devem ser promovidos
esses encontros através de estratégias que permitam à escola ser a destinatária de
outros saberes, de outras racionalidades que não fazem parte explicitamente do seu
patrimônio cultural ou que a escola seja projetada e se movimente para outros
contextos culturais facilitando encontros afetivos com alteridades, com novos
sotaques e dialetos, aproximações para com outras línguas e modos de ser.
Esta necessidade já foi expressa por outros atores deste ato. No entanto,
nas cenas passadas, a burocracia e a indisponibilidade de recursos financeiros
pelas instituições de ensino e pelas famílias dos alunos, eram um forte fator limitante
para a realização deste tipo de práticas de educação ambiental. Aparentemente,
esta restrição econômica não se aplica para a Escola Tejidos nem para a Escola
Transcendência.
Lloviznas, baseado nas novas perspectivas teóricas adquiridas no mestrado
em Ensino, Filosofia e História das Ciências e continuando com a busca de
inspirações para suas reflexões sobre um ensino de ciências ambientalmente
sensível, está quase totalmente identificado com as declarações que a professora
LP expõe sobre suas representações de ciência, ensino de ciências e educação,
que são reproduzidas, a seguir.
Naquele encontro afetivo com a professora LP, me chamou a atenção sua
metafórica, generosa e apaixonada narrativa. Às vezes eu sentia que esta
professora estava me fazendo um resumo didático de todos os textos que li e de
todas as aulas que assisti no mestrado, onde me foram oferecidos insumos para a
compreensão da ciência a partir de uma perspectiva dinâmica, complexa, política e
micropolítica como um conhecimento importante, útil e culturalmente determinado.
Por esta razão, quero expor esta narrativa poética em torno da
representação de ciência da professora LP, que inspirou o instrumento metafórico
principal que deu vida a muitas das imagens, memórias e experiências retratadas
neste tecido dissertativo.
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“A ciência e o pensamento científico nos permitem irmos na vida com olhos
novos a cada dia, nos permitem ver o novo que há em cada instante, as mudanças
que ocorrem. A ciência nos permite aperfeiçoar nossa capacidade de observar e
detalhar. E de estruturar e conceituar essas observações através de esquemas, mas
não esquemas rígidos. Os esquemas ou categorias científicas devem ser como
degraus de uma escadaria, a prática científica é como subir os degraus de uma
escadaria infinita que não tem base nem fim. Uma vez que você dá um passo, você
deve esquecer dessa categoria e gerar outra. A escadaria não está feita a vamos
fazendo quando andamos, sem degraus para cima nem degraus para baixo, porque
é o instante. A ciência precisa gerar degraus ou categorias através das quais
possamos avançar, mas são estruturas temporárias, transitórias”.
Avançando neste sentido através de uma narrativa decorada por conceitos
fisiológicos e bioquímicos, a professora LP propõe uma interpretação ou tradução do
que seriam os princípios, objetivos e a importância de um ensino de ciências
culturalmente sensível, no sentido de expandir e enriquecer o repertório simbólico
dos universos culturais nos quais os alunos estão localizados e desde os quais
fazem seus processos de subjetivação e multiplicação.
“O ensino de ciências é importante, pois permite que os alunos estruturem
seus pensamentos, para

começar a gerar novos campos sinápticos.

O

questionamento, a pergunta científica, ajudam para que nossas sinapses sejam
ativadas e na medida em que estamos gerando esses campos sinápticos nos
tornamos mais inteligentes de uma forma mais holística, porque geramos mais
interconexões neurais, do mesmo estilo das interconexões que existem na natureza.
Então, o estudo rigoroso, a pesquisa sistemática nos faz organizados e ordenados
em nosso pensamento, permite-nos estabelecer em um determinado momento,
categorias para a compreensão e a comunicação, mas essas categorias podem ir
mudando”.
Avançando neste belo relato da professora LP, em seguida, ela expressa
algumas características ou princípios pedagógicos de um ensino de ciências
culturalmente sensível e considero que podem ser valiosas contribuições para o
desenvolvimento de um ensino de ciências ambientalmente sensível, pois
expressam diálogos interessantes com os princípios de uma educação ambiental
emancipatória.
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“A aprendizagem ocorre quando você faz muitas conexões sinápticas e
essas conexões sinápticas são permeadas pela emoção. Você não aprende
unicamente com aspectos cognitivos, mas também o faz com emoção e
sentimentos, que são aqueles elementos que dão cor ao conhecimento, o animam,
caso contrário, iríamos acabar como uma máquina. A máquina pode processar
dados de forma muito mais rápida e eficiente do que nós. As máquinas nunca erram
em seus cálculos. Mas elas são incapazes de ligar o cérebro com o coração.
Quando existe esta ligação, a ética humana cresce, pois na humanidade numa
escala 1-100 os conhecimentos científicos estão em noventa, mas nossa ética está
em 5, por isso, com o conhecimento científico temos feito coisas tão vergonhosas e
tristes. A educação hoje é uma educação que promove apenas processos lógicos,
mas abandona o que é o sentimento, a poesia, o que te dá o aspecto humano e nos
faz diferentes da máquina, a criatividade. A ciência também é criativa, e se somos
criativos geramos diversidade. A diversidade é compatível com a vida, o aspecto
criativo da ciência é compatível com a vida. Hoje eu vejo que a sociedade está
aceitando a diversidade e na diversidade a criatividade se multiplica. Em um mundo
homogêneo, a criatividade é baixa, mas em um mundo colorido a criatividade está
no seu molho, ela se expande”.
Agora Lloviznas quer se aprofundar naqueles elementos ou características
da educação ambiental que promovem explosões de criatividade para o
desenvolvimento de práticas interculturais no ensino de ciências. Nesse sentido, ele
indaga a seus colegas de viagem por táticas e experiências relevantes de ensino de
ciências, cuja articulação afetiva com os alunos tenha sido agradável. Sobre isso, o
professor NK afirma o seguinte:
“Ao PRAE pode-se lhe dar uma conotação técnica através da agroecologia.
Por exemplo: a partir da reciclagem por compostagem dos resíduos orgânicos, eles
podem semear alface que possui um tempo de desenvolvimento de três meses e
reduzi-lo para um mês através do uso deste tipo de fertilizantes ambientalmente
amigáveis. Desta forma, estou contribuindo a partir do ponto de vista ambiental e
também faço ciências, porque estou medindo o tempo de crescimento das plantas e
fazendo comparações entre diferentes tipos de fertilizantes, analisando suas
vantagens e problemas”.
Este tipo de prática de ensino é outro exemplo inspirador para considerar as
possibilidades de um ensino de ciências ambientalmente sensível em diferentes
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cenários escolares. Em seguida, a professora LP relata um interessante processo de
ensino de ciências, onde, através da educação ambiental, consegue expor as
considerações éticas, políticas e sociais que fundamentam o fazer científico:
“Trabalho com os jovens sobre ecologia humana. Então, por exemplo, no
ensino médio, nós desencadeamos uma atividade de indução chamada ʽo mundo
hojeʼ para olhar os conceitos prévios dos estudantes, e nós trabalhamos tudo o que
é a história da química. Dessa maneira, percebo que ideia têm eles de ciência, seu
interesse pela ciência, e o que a ciência pode lhes trazer para suas vidas. Nesse
processo nós trazemos as questões das mudanças climáticas, as discussões
realizadas em torno das touradas61, entre outros temas de atualidade”.
Continuando com estes aspectos do fazer científico e que podem
representar elementos relevantes para as práticas de ensino de ciências, facilitando
as conexões interdisciplinares com outros tipos de saberes, racionalidades e
sensibilidades, quero apresentar as possibilidades didáticas que nesse sentido
expõe o professor NK:
“Um curso de biologia tem um monte de conteúdos que devemos cumprir,
porque há regras dentro da estrutura curricular da instituição. É muito denso e as
aulas não podem ser tão planas, porque as pessoas se chateiam. Mas se às aulas
você monta-lhes uma motivação especial, por exemplo, ao estudar os protozoários,
fala sobre a Leishmaniose62 e do contexto social que promove a Leishmaniose... E,
se além disso você adiciona umas fotografias com a expressão da doença, a aula
torna-se mais interessante porque se está gerando sensibilização. Nós somos
biólogos não licenciados, porque gostamos da pesquisa sistemática e se a isso você
lhe adiciona a didática, as aulas se tornam interessantes”.
No relato anterior fiquei fortemente impressionado pela importância dada
pelo professor NK ao fato de que tanto ele, como eu, éramos professores de
ciências que não tínhamos formação em pedagogia. É como dizer na academia:
“não fomos treinados para sermos professores, fomos treinados para sermos
cientistas. A vocação e os saberes pedagógicos foram adquiridos nas experiências
da vida”.
61

Atualmente a Colômbia está atravessada por um debate social em diferentes cenários
(Mídia, cotidiano, Academia, sistema legislativo) sobre as touradas e outros tipos de maltrato animal
que alguns setores sociais interpretam como cultura.
62
Doença tropical cujo vetor é transmitido através da picada de um mosquito, que cresce em lugares
úmidos com águas represadas.
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Por exemplo, um disciplinado e apaixonado ativismo político, cujos
referenciais pedagógicos foram Paulo Freire e Simón Rodríguez63, inspiradores das
abordagens organizacionais para as comunidades, foi um fator que desencadeou
sensibilidades e saberes da experiência para meus caminhos atuais. Enquanto isso,
o professor NK sinalou também o seu trabalho “pastoral” por vários anos como
seminarista da Igreja Católica como um fator que pode ter influenciado ou facilitado
seu trabalho de ensino.
Quando a maioria dos professores licenciados não eram bem sucedidos nas
avaliações padronizadas do ministério de educação, eles rejeitavam aquelas provas,
argumentando que estas medidas só faziam ênfase nos aspectos cognitivos da
disciplina específica (biologia, história, matemática, etc), mas não avaliavam outros
aspectos mais qualitativos que estão implícitos na formação de professores. Eu acho
que os companheiros que argumentavam desta forma estavam totalmente certos.
Mas, expandindo este argumento, também acho que a pedagogia seria
muito mais do que a memorização de um grupo de categorias, conceitos, autores e
modelos pedagógicos. Eu acho que a pedagogia pode-se interpretar como um
conhecimento artesanal que é baseada principalmente em aspectos afetivos, em
artes de fazer, em saberes cotidianos que não são aprendidos em uma graduação
ou em uma universidade, são aprendidos nas experiências da vida.
Os saberes da pedagogia seguem os mesmos caminhos sensíveis e
racionais dos saberes usados pelo pescador para pescar, ou dos saberes adquiridos
por aquele camponês “analfabeto” que nunca pôs os pés em qualquer instituição de
ensino ou academia musical, e que consegue compor magistralmente e interpretar
as músicas e os instrumentos típicos de sua região, de sua terra.
Acho que se percebemos nosso trabalho educacional a partir deste olhar,
poderíamos expandir e multiplicar as possibilidades de contatos prazerosos com
outras racionalidades, disciplinas e saberes. Se percebemos o ensino como um
trabalho artesanal, a escola se expande, os muros desaparecem, as fronteiras se
quebram, pois seremos humildes o suficiente para permitir a entrada do médico, do
indígena, do sociólogo, do ativista, do biólogo, do palhaço, do atleta e, assim, gerar
uma babel de línguas e possibilidades nesse laboratório de tradução cultural que
deveria ser a escola.

63

Mestre e tutor de Simón Bolivar.
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Um dos principais desafios no ensino das ciências naturais, é o tratamento
das crenças religiosas que circulam em contextos escolares multiculturais,
expressas como concepções ou representações culturais profundamente enraizadas
nas afeições dos atores escolares, como mostrado pela professora LP quando
narrou para Lloviznas a seguinte experiência:
“Eu levanto provocações entre os estudantes para ver o que eles pensam,
por exemplo, sobre o tema da origem do universo. Alguns dizem que Deus criou o
universo fundamentados na Bíblia, e aí vem toda essa discussão. Nestas discussões
há alunos que ficam alterados, pois há muitos estudantes evangélicos. Por exemplo,
uma vez uma menina se aproximou de mim e me perguntou se eu acreditava em
Deus. Ela é cristã e quer ser uma pastora, uma liderança religiosa. Quando ela se
aproximou de mim, a notei muito chateada, muito nervosa, seus olhos estavam
cobertos de lágrimas. Quando eu disse para ela que eu acreditava na existência de
Deus, ela se acalmou um pouco. Nós professores devemos ter muito cuidado e ser
muito discretos e assertivos com essas questões”.
As entrevistas que Lloviznas conduziu com os professores NK e LP,
permitiram uma grande riqueza de relatos e declarações sobre este tema sempre
controverso na educação. Em seguida, o ator-pesquisador apresenta e destaca
alguns fragmentos narrativos que considera relevantes para expor os dilemas, lutas
de poder e paisagens micropolíticas que são apresentados na escola quando a
cultura científica entra em contato com as culturas religiosas e com os desafios
ambientais.
É comum encontrar em textos acadêmicos, nas pesquisas, e em revistas e
artigos na área de educação, uma tendência de idealizar o professor de ciências
naturais como uma espécie de reprodutor fiel da cultura científica nos cenários
escolares. No entanto, esta figura celestial de professor de ciências ateu e positivista
não é tão real, não é tão comum.
Embora seja verdade que muitos professores de ciências naturais são
apaixonados pela ciência, e que uma boa porcentagem gostaria de combinar suas
práticas de ensino com a investigação científica, com o trabalho de laboratório, com
o trabalho de campo, e às vezes nos identificamos mais com a área científica que
ensinamos do que com a área da educação. Também é verdade que, nos ecos de
nossas vozes internas expressas na sala de aula, ressoam uma mistura de
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identidades que se tocam, se cruzam, lutam entre si, se hibridizam, se cancelam, se
potenciam, se complementam.
E uma dessas vozes interiores que soam mais fortes, representa aquele
repertório simbólico de narrativas judaico-cristãs que nós herdamos da colonização
espanhola e que foram gravadas em nossas almas tropicais com sangue e fogo.
Estas narrativas religiosas são reproduzidas com diferentes nuances em nossas
famílias, na escola, nos centros religiosos, na mídia. A cultura religiosa,
especialmente os credos católicos e cristãos têm uma forte marca nas sociedades
da América Latina e, obviamente, também estão presentes nos processos de
subjetivação dos professores de Ciências Naturais, como se reflete no seguinte
relato do Professor NK:
“Em minhas aulas de ciências posso expor uma citação bíblica para falar
sobre o vinho, por exemplo, a partir de Mateo XVI, posso fazer uma aula de química
e contextualizar o conceito de fermentação através da mensagem bíblica. Eu devo
estar imerso na cultura católica, é por isso que estou aqui, eu sou um crente, eu sou
católico, é um dos requisitos para que eu fosse contratado. Se eu não acreditasse
na Virgem Maria, eu não teria nada para fazer aqui. Eu devo transmitir a religião
católica para meus alunos, porque se os pais deles confiam nesta instituição é
porque eles são pais católicos. Eu não posso desvirtuar a cultura científica nem a
cultura religiosa, mas as posso complementar. Por exemplo, para demonstrar a
existência do manto sagrado devo ter um conceito científico para provar isso”.
Nesta narrativa, podemos ver que nesta instituição privada, com princípios
católicos, é praticada um tipo de reprodução ou de conservação cultural, onde os
pais de família e os administradores da instituição através das pressões econômicas
que regem estas instituições tentam reproduzir fielmente suas idealizações
identitárias em seus filhos. O professor NK vê um complemento e um incentivo
nestas dinâmicas institucionais para reforçar sua cultura religiosa. A identidade dos
atores escolares nestes cenários tende a se manter estática, homogênea,
imaculada.
Aqui as duas racionalidades não são sujeitas a questionamentos, e não são
discutidas as históricas relações de poder que criaram esses ritos e repertórios
simbólicos tanto do campo religioso como do campo científico. Tanto a religião como
a ciência são apresentadas como eternas, como naturais, como verdadeiras, a
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linguagem religiosa em um degrau mais elevado que a linguagem científica, mas
ambas longe dos afetos, da história, da política e das relações sociais.
Assim, o pensamento crítico é apagado, e o ensino de ciências é reduzido a
uma apropriação acrítica dos aspectos instrumentais e pragmáticos da tecnociência.
Estas dinâmicas pedagógicas fazem com que esses ambientes escolares não sejam
cenários de multiplicidade, pelo contrário, são cenários que tendem à uniformidade e
ao silêncio.
No entanto, também é importante perceber as potencialidades oferecidas
nestes cenários para um tipo de instrumentalização didática tanto do discurso
religioso, como do discurso científico para desenvolver um ensino de ciências
ambientalmente sensível, como pode ser discutido a partir da seguinte declaração
do professor NK:
“Eu não posso ir contra os princípios filosóficos institucionais. Na verdade,
grandes pedagogos surgiram a partir da Igreja Católica: Santo Tomás, Santo
Agustino. Aí está a educação ambiental, aprender a respeitar os seres vivos através
da palavra de Deus, que está profetizada nos Evangelhos da Bíblia. Eu posso mudar
essas metáforas da Bíblia e virá-las científicas”.
Esta declaração pode ser encenada, comparada e contrastada com a
seguinte narrativa da professora LP:
“Para mim, o ambiente é tudo, tanto o interno como o externo. Eu sou um
território de trânsito entre esses dois ambientes. Ao correlacionar esses dois
ambientes a totalidade é gerada. Então já não existe nem dentro nem fora. O
ambiente é energia que flui, eu não sou muito religiosa, mas ambiente poderia ser o
que uma pessoa religiosa chama de Deus, porque quando o ambiente é tudo e você
faz parte desse ambiente em seguida, há uma relação de amor em tua vida, as
possibilidades são abertas, nossa perspectiva se expande porque já não estamos
separados, somos um, já não somos dicotômicos”.
Destes diálogos surge mais uma vez o convite para não homogeneizar nem
essencializar as culturas, neste caso as culturas religiosas. No mundo existem
milhares de religiões, cada uma com suas próprias narrativas suscetíveis a uma
variedade de interpretações coletivas, grupais e subjetivas. E dentro dessas
interpretações e as práticas sociais que surgem a partir destes repertórios
simbólicos, há discursos e dinâmicas que homogenizam, impõem muros, fecham
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caminhos, destroem pontes, mas também há discursos que promovem relações
ecossociais mais humanas e mais éticas com o cosmos.
No campo do cristianismo é válido retomar as contribuições de Leonardo
Boff e Paulo Freire para o desenvolvimento da área ambiental em estreita ligação
com suas contribuições para a construção da Teologia da Libertação 64,
reconhecendo sua relevância para os contextos escolares da América Latina.
Também é válido reconhecer as possibilidades de tradução cultural e
instrumentalização simbólica oferecida por outras religiões de tipo politeísta que
oferecem discursos mais democráticos, humanos e pluralistas e representações que
estão mais perto das relações ecológicas e as paixões e sentimentos humanos.
Nesse sentido, são destacadas as narrativas que vêm dos cultos de matriz africana
como o Candomblé, as cosmovisões indígenas, e as religiões orientais como o
budismo. Estas narrativas religiosas permitem conexões com a proposta de um
ensino de ciências culturalmente sensível, como a descrita pela professora LP,
através da seguinte experiência:
“Alguma vez desenvolvi com os alunos, um Buda-bar, para uma feira de
ciência. Foi na época do prefeito Mockus65 quando se falava dos “cocteles
zanahorios”66. Então, era um bar, as mesas, e todos o fizemos com reciclagem e
fizemos “cocteles zanahorios”, usando limão, frutas, gengibre, anis. Para a música
usamos um monte de músicas tranqüilizantes, relaxantes do oriente, por isso foi
chamado de Buda-Bar. Os meninos disseram que fizemos algo diferente, então
saímos de suas músicas comuns, para ouvir música do oriente”.
As histórias dos professores NK e LP são apresentados a nós como uma
chamada para aprofundar nos desafios multiculturais implícitos na demarcação de
saberes da proposta de um ensino de ciências culturalmente sensível baseada no
pragmatismo pedagógico e no pluralismo epistemológico, aproximação justificada e
teorizada por Cobern e Loving (2001); El-Hani e Mortimer, (2007); Aikenhead e
Jegede, (1999).

64

Corrente teológica cristã nascida na América Latina, depois do Concílio Vaticano II e da
conferência de Medellín (1968). Segundo esta corrente a Igreja deve estar sempre do lado dos
pobres e oprimidos. Entre seus integrantes mais reconhecidos podemos destacar os religiosos:
Camilo Torres Restrepo, Oscar Arnulfo Romero, Frei Betto, Hélder Pessoa Câmera, Domingo Laín,
Manuel Perez Martinez.
65
Antanas Mockus foi prefeito de Bogotá (1995-1997) e (2001-2003).
66
Campanha para diminuir o consumo de álcool e evitar brigas, violência e insegurança em Bogotá.
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Nesse sentido, a professora LP, através de seu testemunho, oferece uma
bonita síntese desta proposta e da importância de não utilizar a sala de aula para
impor ou mudar as crenças profundas através da reprodução acrítica e cega dos
discursos hegemônicos e das erosões culturais; mas sim, que a sala de aula seja o
crisol para estabelecer contatos interculturais, traduções, trocas, diálogos ou pelo
menos a coexistência entre diferentes e diversos.
“Eu digo a eles que a religião não nos diz a verdade última, e que a ciência
também não. Ou seja, ninguém tem a verdade absoluta. Para mim, o importante, o
fundamental, é gerar neles um espírito de indagação. Quando criança, eu orava, me
ajoelhava todas as noites, até que em algum momento lhe fui virando as costas a
Deus, porque ia vendo, lendo e vivendo outras coisas. Esses caminhos e essas
mudanças devem vir de nós, não de alguém que nos as venha impor ou catequizar.
O importante é gerar nos rapazes essa atitude de querer perguntar, questionar, de
alargar os horizontes, de não ficar estáticos sempre no mesmo lugar, de viajar...”
Para fechar esta cena final, Lloviznas procura o rastro dos principais
obstáculos que estes dois operários e guerreiros da educação percebem no sistema
educativo público que impedem gerar dinâmicas escolares mais relevantes e
transgressivas.
Um pouco afastado dos encontros vivenciais com a educação pública, o
Professor NK expõe a seguinte declaração sobre o sistema educativo público em
Bogotá:
“O problema nas escolas públicas em Bogotá são os professores antigos,
pois ainda há professores ancorados em pedagogias tradicionais que não permitem
a inovação. Os jovens professores que estão atualmente saindo das universidades
querem trabalhar e inovar mas se encontram com essas barreiras. Quando eles
entram através de concurso público e são nomeados em propriedade estatal, eles
devem entrar em confrontação com os professores antigos nas escolas. Lutar contra
aqueles professores antigos é bem difícil, promover mudanças nas instituições
dominadas por professores antigos é difícil, e a isso soma-se a desmotivação pela
baixa compensação salarial, então, no final você acaba se adaptando e
reproduzindo aqueles velhos esquemas”.
Eu acho que é justo que a professora LP como professora “antiga”, nas
portas da aposentadoria da rede pública de Bogotá, responda ou complemente o
comentário anterior. Neste sentido, ela nos diz:
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“Eu acho que nas escolas devemos trabalhar por projetos. Isso nos
representa maiores exigências e desafios, porque teríamos que estruturar nosso
trabalho muito bem. No entanto, o excesso de avaliações, de planos curriculares, o
excesso de documentos e formatos fazem que, no final, fiquemos com o que já está
estabelecido. Quando nos atemos a isso, então corremos o risco de nos fixar no
tempo, e assim o ano passado trabalhei uns conteúdos e este ano novamente os
repito. Eu mesma tenho caído nesta dinâmica reprodutora porque é o mais fácil e
simples, especialmente quando você dirige turmas de mais de trinta alunos”.
A professora LP continua a adicionar outras características que, segundo
ela, deve ter uma escola pública que promova uma educação ambiental
emancipatória, concebida como um entrelugar de tradução cultural entre os saberes
da cultura científica e os saberes do cotidiano dos estudantes:
“Temos que parar com esses esquemas de horários fixos, onde você tem
primeiro aquilo, segundo isto, depoís isso. Isso não funciona, porque às vezes se
geram dinâmicas interessantes na aula, mas tenho que cortar porque tocou a
campainha. E então quando eu tento retomar a atividade já não terei mais a mesma
conexão apaixonada. As escolas deveriam viver mais no aqui e no agora.
Desenvolver um tipo de inteligência afetiva. Eu concebo a inteligência como a
capacidade de responder imediatamente ao ambiente, no momento, no instante, da
forma mais harmoniosa e equilibrada, para mim isso é a inteligência. Na medida em
que conseguimos isso nos processos com os alunos, acho que nós podemos dar por
bem servidos”.
Será que minha cara colega quando fala de inteligência afetiva estará se
referindo a essas habilidades que são alimentadas a partir dos saberes da
experiência, dos saberes do cotidiano, daquelas artes de fazer, daquela militância
micropolítica?
Para terminar, a professora LP deixa pairando no ar a seguinte reflexão, que
é um belo convite para desenvolver currículos afetivos nos diferentes cenários da
vida:
“Os estudantes devem ser percebidos mais desde a emoção, desde os
sentimentos, desde a beleza que eles têm. Às vezes a gente se queixa muito, às
vezes nós amaldiçoamos nosso trabalho, porque eles se comportam mal e são
grossos. Mas eles respondem ao contexto, e a escola como atualmente é planejada
representa um ambiente hostil”.
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Acho que é hora de fechar esta viagem, para começar outras... Acho que é
hora de dizer ciao67. Cheguei a um ponto de saturação afetiva, simbólica e
linguística, o que eu possa continuar a dizer a partir de agora é carente de sentido,
porque tenho ficado sem palavras, sem conceitos, sem textos, sem referenciais
teóricos, sem memórias; e, além disso, os atores que me acompanharam nesta
viagem já foram embora. Por isso o mais justo e elegante é dizer “CIAO”.
Lloviznas, 24 de março de 2016.

67

Palavra italiana usada informalmente tanto para cumprimentar (oi, olá), como para se despedir
(adeus, até...).
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MEMÓRIAS (Ato cinco)

Na pesquisa afetiva, bem como na vida nunca sairemos de um ponto de
embarque, um porto de origem, uma pátria, nem chegaremos a um ponto de
desembarque, a um porto final ou a uma terra prometida. Estaremos
sempre criando novas linguagens, novos portos, novas terras
(ROLNIK, 2006, p. 76).

Memórias. Giovanny Sánchez, 2016.
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Sexta feira 25 de Março de 2016, 4:30 da manhã. Lloviznas consegue
despertar de um sonho longo. Ao acordar, ele olha em volta e lentamente vai se
apropriando de imagens conhecidas, repassando conexões sinápticas que já foram
transitadas, mas que aquele sonho profundo quase faz desligarem. Lentamente, o
sentido do espaço e do tempo retornam…
Está em um quarto no quinto andar de um edifício residencial no bairro Barra
em Salvador, Bahia, Brasil. Ele se levanta, vai ao banheiro, volta para o quarto, mas
antes passa pelo quarto ao lado, abre a porta, lá ele vê seu pai e sua mãe dormindo
juntos. Então lembra que eles viajaram da Colômbia para visitá-lo e parabenizá-lo
porque está muito perto de adquirir seu título de mestre. Fica com um ligeiro sorriso
no rosto, fecha a porta.
Lloviznas perdeu a sonolência, então ele vai para a sala. Alí tenta reconstruir
suas memórias e lembrar tudo o que aconteceu durante aquele longo e profundo
sono. Ele não quer que essas experiências do subconsciente fujam e sumam,
portanto, escolhe sentar-se na cadeira da mesa de estudo, abre o computador e se
prepara para escrever ...
Tudo o que aconteceu neste sonho narrativo, os diálogos, as reflexões, as
afirmações, as declarações, os conselhos, as esperanças tanto de Lloviznas como
dos outros atores (Lapizlázulli, Elétron, Florescita Rockera, etc.), têm um nível de
verdade similar. Quer dizer, nenhuma das narrativas e declarações dos dez atores
(incluindo as de Lloviznas e suas múltiplas identidades) tem um peso maior, ou
estatuto de verdade superior às dos outros personagens. Aquelas vozes do
subconsciente soam com diferentes ritmos, mas no mesmo tom. Talves no tecido
narrativo as vozes de Lloviznas soaram mais fortes, tiveram mais poder tendo em
consideração seu papel de ator principal, mas o leitor poderá percebir isso e fazer
uma interpretação criteriosa e ponderada dos dilemas apresentados nesta
dissertação.
Além disso, o estatuto de verdade desse sonho é semelhante ao estatuto de
verdade de qualquer outro sonho, de qualquer outro ser humano, ou seja, estão
errados aqueles leitores que procuram a pedra filosofal ou a verdade absoluta, na
narrativa desta dissertação.
Como em qualquer sonho e desde uma abordagem psicanalítica e
interpretativa do subconsciente, o que no máximo pode revelar esta história são
traços, medos e desejos ocultos da personalidade do autor, assim como o impacto
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que provocaram sobre ele as experiências que vivenciou na sua viagem de pesquisa
e nas relações e memórias de sua prática política no ensino de ciências e na
educação ambiental em comunidades periféricas de Bogotá.
A estratégia foi, através destas vozes e murmúrios do subconsciente do
autor-ator, estabelecer uma paisagem dinâmica, tentar um microfilme dos
movimentos, relações e emoções que são tecidas a partir das práticas de educação
ambiental e do ensino de ciências em comunidades escolares periféricas em
Bogotá.
Entre os eventos e as questões que foram mais importantes durante o sonho
e que Lloviznas lembra com mais clareza, podemos tecer alguns traços e
características que nos inspiram possibilidades de paisagens escolares ou
horizontes pedagógicos coloridos.
Em primeiro lugar, as narrativas que foram apresentadas nesta dissertação
não caracterizam nem identificam completamente seus narradores. Estas narrativas
são esboços de identidades efêmeras, transitórias, circunstanciais. Os atores da
comédia

educativa,

entendidos

como

sujeitos

da

experiência,

são

seres

apaixonados nos quais são misturados uma variedade de performances e
representações, por vezes contraditórias ou opostas e, por vezes complementares.
Portanto, as vozes dos personagens envolvidos neste sonho, incluindo as do
sonhador, não são elementos que permitem uma subjetivação sob uma identidade
homogênea, constante, fria e linear.
Na pesquisa afetiva devemos tentar abandonar aquele velho costume que
temos os seres humanos de idealizar, enquadrar, modelar e classificar os objetos e
os sujeitos com as quais interagimos. Lloviznas pensa que aquela mania
incontrolável, radicalizada e aplicada à educação, especificamente, ao ensino de
ciências, promove aqueles desequilíbrios afetivos que dificultam o desenvolvimento
de processos e práticas de ensino-aprendizagem ambientalmente relevantes e
culturalmente sensíveis. Nos ambientes escolares com os quais Lloviznas interagiu
foi possível perceber essas velhas manias de criar representações celestiais para
guiar nossas práticas de ensino.
Por exemplo, é habitual representar a escola como aquele paraíso celestial
ou castelo imaculado, onde são impostos sólidos muros linguísticos que se
apresentam como uma impermeável trincheira aos problemas sociais e às tristezas
do mundo. Lloviznas alternativamente a esta representação propõe que as escolas
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periféricas e marginais em Bogotá se integrem e se expandam para as dinâmicas
sociais de suas comunidades, permitindo a entrada agradável e prazerosa dos
saberes cotidianos do povo, e a saída responsável dos saberes disciplinados das
diferentes áreas do conhecimento. A escola entendida assim, como um entrelugar
entre o saber técnico e o saber popular, a escola projetada como um laboratório de
tradução cultural, onde sejam promovidos diálogos de saberes, hibridações e
retroalimentações bidirecionais.
Lloviznas defende sua proposta para compreender a escola como um
laboratório de tradução cultural, baseado na enorme riqueza de contatos culturais
que são produzidos nesses contextos marginais em Bogotá. E compreendendo
também a generosa riqueza de táticas cotidianas e artes de fazer que lhes permitem
a seus habitantes economizar recursos e se adaptar de forma criativa aos riscos da
topografia e enfrentar às exigências consumistas e homogenizantes do capitalismo.
Lloviznas também percebe nesses cenários tentativas de representar o
ambiente sob um modelo que chamou “verde-celestial”, associado a uma natureza
intocada e afastada das relações sócio-culturais dos seres humanos. Esta
representação do ambiente, promove uma educação ambiental hegemônica de tipo
normativo e regulamentar, que considera os aspectos ecológicos, mas desconhece
os componentes estéticos, culturais e políticos que poderiam permitir uma
abordagem mais abrangente para as questões ambientais e assim contribuir para a
formação de sujeitos ecológicos que trabalhem para o desenvolvimento de
sociedades sustentáveis.
O uso desta representação edênica do ambiente, se reflete nos cenários
escolares e no currículo, quando os projetos, as práticas e os conteúdos de
educação ambiental estão associados exclusivamente com a área de Ciências
Naturais, especialmente a Biologia, desperdiçando o enorme potencial de outros
saberes, disciplinas e áreas do conhecimento, como as ciências sociais, as
humanidades, a arte, as culturas religiosas, que deveriam integrar e ser parte
fundamental de tais projetos.
A esse respeito Lloviznas pensa que não existe um modelo, protótipo ou
aspecto principal que deva ser privilegiado para desenvolver um tipo de educação
ambiental emancipatória, pois esta educação ambiental é construída a partir dos
saberes ambientais, os quais bebem e se alimentam de muitas fontes, discursos e
racionalidades.
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Nesse sentido Lloviznas passa a reivindicar a importância de promover em
comunidades escolares multiculturais, uma representação de ambiente que chamou
“orgânica ou vitalista”, expressa pelas professoras FR e LP. Esta representação
mantém estreitas semelhanças com a Hipótese de Gaia e com as concepções de
ambiente tecidas pelas comunidades indígenas e ancestrais, onde são considerados
os aspectos materiais, econômicos e políticos das relações socioambientais, mas
também se destacam os aspectos morais, afetivos e espirituais.
Nos cenários escolares multiculturais essa representação dinâmica e
complexa de ambiente oferece grandes possibilidades e maneiras de gerar
conexões interdisciplinares, onde o conhecimento científico possa dialogar com
outras áreas do conhecimento, com a arte, os saberes ancestrais e com as culturas
religiosas, gerando uma postura responsável e crítica contra as tragédias e produtos
do modelo de desenvolvimento hegemônico.
Outro tipo de idealização dos atores escolares que Lloviznas percebeu
contrastando suas leituras de textos acadêmicos sobre o ensino de ciências na
América Latina, com suas experiências de trabalho e com a interpretação das vozes
ouvidas neste sonho, é a inclinação para pensar o Professor de Ciências Naturais
como vetor de um tipo de positivismo ateu, que reproduz fielmente a cultura
científica nos cenários escolares.
Lloviznas detalha nas narrativas dos atores escolares uma ecologia
conceitual bastante ampla e diversificada onde se confrontam e convivem
concepções instrumentais e pragmáticas da ciência, com outros tipos de
conhecimentos e racionalidades estéticas, mágicas e espirituais. Talvez na pesquisa
sobre ensino de ciências estejamos reproduzindo acriticamente em nossos
contextos tropicais conclusões baseadas em paisagens escolares de outras
latitudes.
Na mesma linha, mas, por outro lado, também na pesquisa em educação na
América Latina se tende a naturalizar, um relacionamento onde a cultura científica é
representada como a cultura dominante sobre as culturas mágicas ou religiosas que
são expressas em nossas sociedades. Lloviznas considera que estas relações são
mais complexas pois percebe que as culturas religiosas representam vozes muito
fortes dentro do jogo de relações de poder que ocorrem em nossas sociedades.
Segundo ele, na América Latina as culturas religiosas são ouvidas mais alto que a
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cultura científica e, nesse sentido, o ensino das ciências deve desempenhar um
importante papel na desconstrução daqueles velhos dogmatismos.
Continuando com a análise dos tópicos de ciência-religião no ensino de
ciências e nos relatos oferecidos por seus colegas, Lloviznas pensa que os credos e
as culturas religiosas não devem ser estigmatizados, marginalizados, ignorados ou
excluídos dos contextos escolares nem das práticas de ensino de ciências na
América Latina.
Sabendo que é necessário manter uma atitude vigilante, autocrítica e
desconstrutura com aqueles poderes narrativos de tipo monoteísta que através de
histórias de violência e dogmatismo foram impostos como hegemônicos em nossas
terras tropicais. Também é importante considerar que a religião ou as religiões como
produtos ou artefatos culturais, são moldados por repertórios simbólicos que geram
jogos lingüísticos ou textos abertos a múltiplas interpretações, traduções,
hibridações, sincretismos, que podem gerar práticas potencialmente solidárias,
democráticas e pluralistas acompanhadas de éticas humanistas e ecológicas.
Nesse sentido Lloviznas resgata as narrativas das religiões de matriz
africana, as cosmovisões indígenas, algumas interpretações das religiões orientais,
e a Teologia da Libertação como interpretação progressista do cristianismo
desenvolvida na América Latina. Segundo Lloviznas, estas narrativas permitem um
relacionamento mais estreito, agradável e responsável entre religião, paixões
humanas e os processos ecológicos do planeta.
Todas estas reflexões que tiveram lugar nas experiências que Lloviznas
compartilhou com seus colegas durante este sonho do qual ainda não está
completamente acordado… são um convite amável para perceber que o ensino de
ciências não é desenvolvido em um mundo linear, mas que é destilado a partir da
ebulição de uma tendência crescente de hibridações culturais, pois as comunidades
escolares em contextos urbanos periféricos não apresentam uma herança simbólica
homogênea da qual possamos estabelecer um currículo rígido dirigido a um alvo
pré-definido.
Esta perspectiva culturalmente sensível de ensino de ciências exige uma
concepção de educação que vai além da visão tradicional da pedagogia como
ciência humana aplicada. Lloviznas acredita que a educação é muito mais do que a
memorização de categorias, conceitos, autores e modelos pedagógicos para sua
reprodução fiel nos contextos escolares. Lloviznas considera que a educação é uma
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experiência, é uma arte que nasce desde baixo, é um tipo de conhecimento
artesanal estruturado principalmente a partir de aspectos afetivos e saberes
cotidianos, que não são aprendidos em uma licenciatura, ou num curso de
pedagogia, nem numa universidade. Estas artes de fazer que compõem nosso
trabalho educacional são aprendidas nas experiências da vida. Nessa reflexão de
Lloviznas fica pairando no ar um convite para a construção de pontes, articulações e
integrações entre os cursos e currículos de formação de professores de ciências
com o mundo, com as redes de ativismo, com os movimentos sociais, com as
comunidades.
Lloviznas suspeita que a abordagem à educação a partir dessa perspectiva,
pode expandir e multiplicar as chances de contatos prazerosos entre diferentes
racionalidades, disciplinas e saberes. Percebendo a educação como um trabalho
artesanal, a escola se expande, os muros desaparecem, as fronteiras são
quebradas porque assim nós professores, seremos humildes o suficiente para
permitir a entrada de outras multiplicidades para essa babel de línguas e
perfomances que deveria ser a escola.
Porém, Lloviznas considera que a academia e a universidade também
desempenham um papel central na formação de Professores de Ciências Naturais
através de uma perspectiva culturalmente sensível. Lloviznas destaca a importância
dos tópicos e da fundamentação em filosofia, sociologia e história das ciências, para
facilitar um olhar mais humilde e menos arrogante e ingênuo ao discurso da cultura
científica, permitindo a interpretação da ciência como uma atividade histórica, social
e culturalmente situada, suscetível de transformação, manipulação, tradução e
crítica. Além destes tópicos em natureza da ciência, Lloviznas também destaca a
importância da inclusão politizada da dimensão ambiental na formação de
professores como demanda e necessidade das escolas multiculturais em Bogotá.
Outro dos aspectos relevantes que Lloviznas identificou nas narrativas dos
seus colegas, e às vezes o motiva mas outras vezes o assusta, é o convite para
construir um currículo afetivo cujas bases sejam estabelecidas a partir das emoções
e dos desejos dos seus alunos e comunidades. Este currículo afetivo é projetado
como uma consequência de conceber a educação a partir da dupla experiênciasentido (LARROSA, 2002), onde a aprendizagem é alcançada através de eventos
únicos e conexões afetivas que podem ser fornecidos quando a rigidez dos formatos
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e rotinas institucionais fica suspensa; pois Lloviznas compreende que as
aprendizagens são espontâneas e surgem das eventuais necessidades dos alunos.
Um currículo afetivo nas escolas multiculturais da periferia de Bogotá
justifica-se, principalmente, pelo fato de que essas escolas são percebidas pelos
estudantes como o melhor lugar no mundo, ou o único lugar onde eles conseguem
experimentar sentimentos de paz, alegria e esperança. Também aquelas crianças
percebem em seus professores muito mais do que técnicos eficientes para
reproduzir conteúdos; além disso, os percebem como suas famílias, seus amigos,
seus guias espirituais. Lloviznas dimensiona a grande responsabilidade social dos
professores que realizam seu trabalho nas comunidades marginalizadas com
grandes privações materiais e afetivas.
Através destas redes narrativas Lloviznas percebe que atualmente o campo
ambiental desempenha um importante papel constituinte na construção de
subjetividades, em que os símbolos e linguagens da cultura científica não são
apresentados como entidades neutras de significação homogênea. As apropriações
dos discursos e dos ritos da cultura científica no campo ambiental são dadas através
de lutas axiológicas e relações de poder.
Esta força e poder simbólico do campo ambiental pode sustentar na
contemporaneidade, tempo de crise paradigmática, uma instrumentalização
discursiva da ciência que faça uma transição para um ensino de ciências
politicamente comprometido com a preservação ambiental e guiado por princípios
estéticos, éticos, ecológicos e humanistas. Um ensino de ciências ambientalmente
sensível, impregnado de compromissos éticos que promovam uma ciência mais
humana, mais solidária, mais ecológica.
São 8 e 40 da noite do dia 25 de março de 2016, Lloviznas, um pouco
cansado de refazer e escrever as memórias do seu sonho, dá um ponto final à sua
dissertação. Levanta-se da mesa de estudo, liga a TV, muda de canal, mas a
maioria dos canais mostram manifestações em verde e amarelo de pessoas que
desejam um fechamento de liberdades e direitos conquistados pelo povo. Desliga a
TV, abre os sites web dos principais jornais de notícias da Colômbia e vê com
preocupação que ainda não se assinaram os acordos de paz entre o governo e as
guerrilhas e, além disso, tradicionais grupos de poder na Colômbia preparam
manifestações contrárias ao processo de paz. Passa às notícias internacionais e
detalha que na Ásia, Europa e África os seres humanos invocam os deuses e o
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petróleo para matar outros seres humanos. Então Lloviznas reconhece que o mundo
está muito feio, e que é preferível seguir sonhando. Triste e cansado, se dirige
devagarzinho para sua cama e pensa: “Talvez, algum dia, a realidade coincida ou
pelo menos se pareça com os sonhos”.
Giovanny, 25 de março de 2016.
FIM
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APÊNDICE A – Questionário

UNIVERSIDADE FEDERAL DE BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA.
SALVADOR DE BAHIA, BRASIL
MESTRADO. 2015-1
__________________________________________________________________________
PESQUISA: Concepções e Narrativas sobre educação ambiental e ensino de ciências
de Professores de escolas com população estudantil vulnerável em Bogotá
Actividad de campo. Instrumento (1) ENCUESTA
Estimados compañeros docentes quisiéramos solicitarles colaboración en el
diligenciamiento de la siguiente encuesta. No deben escribir el nombre, solamente anotar el
campo de acción (área o proyecto transversal) al que pertenezcan.
CAMPO AREA O PROYECTO DE ACCIÓN:
__________________________________________________________________________
1. De las siguientes, ¿cuál es su principal expectativa respecto a sus estudiantes?:
a. Un ciudadano que conozca y respete las normas morales, religiosas y jurídicas de
nuestra sociedad.
b. Un ciudadano que se pueda relacionar adecuadamente con el contexto en el cual está
inmerso.
c. Un ciudadano que debido a sus conocimientos, actitudes y aptitudes sobresalga respecto
al promedio. Alguien que brille y triunfe en la vida.
d. Un ciudadano líder, crítico, con capacidades para comprender y transformar su contexto
próximo y distante.
e. No tiene expectativas frente a sus estudiantes.
2. ¿Con cuál de las siguientes definiciones de AMBIENTE usted se identifica más?:
a. El ambiente es el espacio natural (bio-físico) que nos rodea, el cual debemos admirar y
preservar intacto.
b. El ambiente es el conjunto de relaciones económicas, culturales y ecológicas que se
establecen en determinado lugar y tiempo, las cuales debemos comprender y armonizar.
c. El ambiente es una fuente de recursos para el desarrollo económico, los cuales debemos
saber administrar.
d. El ambiente es una situación motivadora, para desarrollar actitudes de liderazgo,
consciencia, altruismo y solidaridad entre las personas y con todos los demás seres.
e. El ambiente soy yo.
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3. Dado el contexto sociocultural de la institución mencione dos elementos
articuladores de su campo de acción (Área o proyecto) desde los cuales se puedan
abordar temáticas de Educación Ambiental.
a. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. ¿Cuáles de los siguientes objetivos se debería considerar principal en el abordaje
del PRAE, Proyecto ambiental Escolar en su institución?
a.
b.
c.
d.

Embellecimiento estético y paisajístico del entorno.
Construcción de ciudadanía responsable.
Núcleo integrador de conocimientos científicos y culturales.
Espacio de sensibilización ecológica.

5. ¿Cuál cree usted que es la principal dificultad a la hora de implementar un PRAE o
cualquier otro proyecto transversal? (puede señalar dos opciones).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Falta de tiempo y espacios para reflexionar sobre el currículo.
No hay voluntad política de la comunidad educativa en general.
Falta capacitación y saberes pedagógicos para construir estas dinámicas.
Falta presupuesto y recursos físicos para llevar a cabo los proyectos.
Hay mucha reflexión y teoría pero poca práctica.
Hay muchas actividades y proyectos pero poca reflexión y construcción de conocimiento.

6. De acuerdo a su percepción, ¿cuál es la principal problemática ambiental que
presenta la institución?:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. De acuerdo a su percepción y conocimiento, ¿cuál es la principal problemática
ambiental que tiene el mundo?:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ¿La totalidad de los estándares curriculares propuestos por el MEN son pertinentes
para el contexto escolar que tenemos? (Justifique brevemente su respuesta).
SI______, NO_______.
¿Porqué?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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9. De los siguientes enunciados respecto a la ciencia y su enseñanza, seleccione dos
opciones con las cuales se sienta más identificado:
a. La ciencia debería enseñarse y tomarse como forma de vida, pues su racionalidad ayuda
a que el sujeto esté libre de prejuicios, dogmas y supersticiones de todo tipo y pueda vivir
de manera más objetiva y plena.
b. Los contenidos de la ciencia se deberían seleccionar minuciosamente de tal manera que
no pongan en tela de juicio ni entren en choque con las creencias religiosas y
preconceptos de la comunidad.
c. La ciencia se debe considerar, solamente desde el punto de vista de sus aplicaciones y
avances tecnológicos y médicos, más no como racionalidad y cosmovisión, pues la vida y
la cultura tiene elementos extremadamente complejos que la ciencia no puede
considerar.
d. Enseñar ciencia en nuestros contextos es una pérdida de tiempo, pues los estudiantes de
estos barrios marginales solo merecen aprender a leer, a escribir, a contar y a obedecer.
e. Enseñar ciencia en nuestro contexto es muy difícil ya que no existe los recursos
materiales, ni el interés de los estudiantes hacia ella.
f. La enseñanza de la ciencia debe ser práctica y dirigida a generar soluciones concretas
(económicas o de otro tipo) para los estudiantes. La teoría los aburre y no es necesaria.
g. La ciencia es una actividad pura, neutral y a-política, que puede ser utilizada tanto para el
bien, como para el mal.
h. La ciencia es una herramienta de progreso de los pueblos, en la cual los gobiernos
deberían invertir más dinero.
i. La ciencia es una actividad que está determinada por intereses económicos y políticos,
por eso es importante que la sociedad en su conjunto tenga una buena formación
científica.
j. La ciencia es tan solo una forma más de aproximarse a la realidad, tan respetable y
válida como cualquier otra.
10. ¿De las siguientes opciones cuál cree que es la principal razón por la que en
Colombia el desarrollo científico es muy incipiente? (puede señalar dos
opciones).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Los gobiernos no invierten en ella como se debería.
La educación no es de calidad.
Existen otras necesidades más urgentes en el país.
Nuestra cultura y tradición no necesita ni aprecia los métodos de la ciencia.
La ciencia se enseña de una manera descontextualizada, alejada de los intereses y
necesidades de las comunidades.
La ciencia siempre será para una pequeña élite de sabios y pilos. Socializar la ciencia es
una mera utopía.
En nuestra sociedad la ciencia sí ha florecido, ejemplo de ello es la apropiación masiva
que hemos hecho de la tecnología y de la medicina.
Falta mejorar la capacitación y las condiciones de los profesores de ciencias y de los
divulgadores científicos en general.
No existen los puentes y enlaces necesarios entre los científicos y las sociedades, cada
uno camina por su lado.
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11. ¿Cuál es el principal beneficio que recibe una sociedad cuando el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias es de calidad y eficaz en todos sus
niveles?
a. No recibe ningún beneficio, porque para llegar al amor y a la felicidad no se necesita de la
ciencia.
b. El país automáticamente se desarrolla.
c. El país adquiere un estilo de pensamiento que le permite razonar y afrontar de manera
más acertada y civilizada sus dificultades.
d. Aumenta el flujo de capitales al incrementarse el uso de la tecnología.
e. Disminuye la dependencia respecto a otras naciones.
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Investigador: Javier Giovanny Sánchez Molano.
Biólogo Universidad Nacional de Colombia.
Especialista En Educación Y Gestión Ambiental Universidad Distrital.
Estudiante De La Maestría En Enseñanza, Filosofía E Historia De La Ciencia. UFBA-UEFS.
Mail: jagiosamo2010@hotmail.com Teléfono Celular: 3223687880
Orientador: Marco Antônio Leandro Barzano.
Licenciado En Ciencias Biológicas. Universidad Federal Rural De Rio De Janeiro.
Magister En Educación. Universidad Federal De Fluminense.
Doctor En Educación. Universidad Estadual De Campiñas.
Profesor Titular. UFBA-UEFS
Mail: marco.barzano@gmail.com
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APÊNDICE B – Entrevistas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA.
SALVADOR DE BAHIA, BRASIL
MESTRADO. 2015-1

__________________________________________________________________________
PESQUISA: Concepções e Narrativas sobre educação ambiental e ensino de ciências de
Professores de escolas com população estudantil vulnerável em Bogotá
Actividad de campo (2) ENTREVISTA
1. Solicitud e ítems de la entrevista.
Cordial saludo, estimadxs colegxs docentes, mediante este documento quisiéramos solicitarle
colaboración para la realización de una investigación pedagógica que tiene como objetivo
principal:
-

Explorar las concepciones, discursos y prácticas de Educación Ambiental y de enseñanza de las
ciencias que se tejen por parte de docentes en comunidades estudiantiles vulnerables de Bogotá.

Para tanto el investigador solicita su colaboración para realizar una entrevista de tipo
semiestructurada y flexible en donde se tratarán los siguientes tópicos:
-

-

-

Breve presentación del docente. Estudios, área de trabajo. El por qué la inclinación hacia la
docencia, hacia las ciencias naturales y-o la educación ambiental.
Breve caracterización del contexto y de la comunidad estudiantil con la cual trabaja. Dificultades,
potencialidades y expectativas frente a sus estudiantes.
Concepción de ciencia. Utilidad de la ciencia, el por qué y para qué ensenar ciencias en el
contexto social donde trabaja.
Concepción de ambiente. Descripción de alguna actividad, proceso o proyecto de educación
ambiental que haya realizado en la institución y que considere significativo o representativo de su
labor docente.
Percibe alguna relación entre educación ambiental y la enseñanza de las ciencias. Ha tratado de
relacionar estos dos campos en su práctica pedagógica. De qué manera. Algún ejemplo.
Que percepción, opiniones o reflexiones tiene en relación a las directrices curriculares nacionales
y distritales respecto a la enseñanza de las ciencias y los PRAES y su pertinencia y aplicabilidad
en los contextos culturales en donde desarrolla su labor pedagógica.
Cual o cómo sería la educación ambiental y la enseñanza de las ciencias ideal para los contextos
escolares en los cuales trabaja. Cuáles son los principales obstáculos para realizar este tipo de
práctica educativa.
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2. Metodología y término de compromiso.
La entrevista será desarrollada mediante los siguientes parámetros metodológicos y éticos:
-

-

Se plantea que la entrevista tenga una duración aproximada de 15 a 20 minutos.
La información y los datos obtenidos en la entrevista serán confidenciales y se tratarán con fines
exclusivamente de investigación pedagógica.
Se garantiza el pleno anonimato del entrevistado (nombre) y del colegio (nombre) al cual
pertenece el entrevistado. Para motivos de publicación del contenido de las entrevistas se sugiere
al entrevistado adjudicarse un pseudónimo (nombre de planta, de fruta, de color, de animal, de
signo zodiacal, de personaje famoso, superhéroe, dibujo animado, santo, paisaje natural u otro
tópico con el cual el entrevistado se sienta identificado). Los nombres reales de los entrevistados
solo serán conocidos por el entrevistador y su orientador. A los colegios en los cuales trabajan los
entrevistados, el investigador les asignará un nombre simbólico diferente a su nombre real.
El entrevistado tiene plena libertad para escoger el lugar y el horario que mejor le convenga para
realizar la entrevista (recomendable cerca al lugar en donde se tomarán las fotografías).
El entrevistado tiene la opción de escoger si desea que la entrevista sea filmada o simplemente se
haga a través de registro de sonido. Video______ Sonido______
El entrevistado tiene derecho a conocer el manejo y los productos finales (artículos académicos,
disertación) que se originen a partir de la interpretación y análisis de sus narraciones.
El entrevistado será contactado previamente con un tiempo prudencial (no menor a dos días)
dándosele a conocer el objetivo y las temáticas generales a tratar en la entrevista.
Los datos, aportes, informaciones y opiniones ofrecidas por los entrevistados, no serán juzgadas,
clasificadas, ni interpretadas como positivas, negativas, buenas, malas, mejores, peores,
simplemente serán analizadas como producto de un contexto sociocultural específico.

Teniendo conocimiento de la anterior información y aceptándola, me declaro en disposición para
realizar la entrevista. En constancia de lo cual firmamos.

Entrevistadx.

Investigador: Javier Giovanny Sánchez Molano.
Biólogo Universidad Nacional de Colombia.
Especialista En Educación Y Gestión Ambiental Universidad Distrital.
Estudiante De La Maestría En Enseñanza, Filosofía E Historia De La Ciencia. UFBA-UEFS.
Mail: jagiosamo2010@hotmail.com Teléfono Celular: 3223687880

Orientador: Marco Antônio Leandro Barzano.
Licenciado En Ciencias Biológicas. Universidad Federal Rural De Rio De Janeiro.
Magister En Educación. Universidad Federal De Fluminense.
Doctor En Educación. Universidad Estadual De Campiñas.
Profesor Titular. UFBA-UEFS
Mail: marco.barzano@gmail.com

