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A leitura do mundo na fonte da
Educação Ambiental
The reading of The World on the source of
Environmental Education
Dinorá de Castro Gomes e Vera Margarida Lessa Catalão.

Resumo
Este artigo aborda uma experiência da Educação Ambiental em uma turma de alfabetização
de adultos trabalhadores de uma cooperativa de resíduos sólidos vinculada ao Programa
AJA-Expansão da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, capital do Estado de Goiás,
interface com a Educação Popular no contexto de pesquisa de doutorado, em andamento no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Toma os princípios da

na epistemologia da transdisciplinaridade, utilizando estratégias pedagógicas vivenciais que
privilegiam a sensibilidade e a corporeidade. A partir da leitura do mundo, ambiente e trabalho
dos catadores, foram emergindo as palavras em um processo articulado de alfabetização e

atores ambientais e capacidade crítica voltada para a melhoria das suas condições de vida.
Astract
This article discusses an experience of Environmental Education in a alphabetization classroom
of adult workers from an cooperative of solid residue treatment related to the program AJAExpansão of the Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, capital of the state of Goiás,
interface with Popular Education in the context of a doctorate research, still in course, of a line
of Environmental Education and Education from the Field, Programa de Pós-Graduação em
Educação from the Universidade de Brasília. Takes the principles of freeing education, Paulo

in epistemology of transdisciplinarity, utilizing experiential pedagogic strategies that privilege
the sensibility and corporeity. From the reading of the world, environment and work from the
collectors emerged the words in an articulated process of alphabetization and environmental
conscientization. Thus was posed the challenge for a Popular Environmental Education that
actors and criticism capability turned toward the improvement of their living conditions.
Palavras chave
Educação ambiental; resíduos sólidos; alfabetização de trabalhadores; educação popular.
Key-words
Environmental education; solid residue; alphabetizing of workers; popular education.
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Visto de longe, o corpo de nosso Planeta

utilitaristas. Água para nós transcende os
limites do uso e das necessidades elemen-

e movente.Visto de perto, toda comunida-

tares de tudo que vive sobre a Terra, ela

de de vida se abastece, hidrata-se,orienta-

é um elemento carregado de simbologias

-se e se movimenta no sinuoso caminho

ancestrais e de nossas lembranças originais

dos rios ou na vastidão dos oceanos.

de termos navegado no líquido amniótico e

E, não tão visível, mas extremamente ope-

confortável desde o seio materno. Por isso

rante, pode-se perceber a intrincada teia

ligência sensível e criativa para ver e sentir

na disputa de domínios sobre a água.

a água, nas suas dimensões simbólicas
poética, cultural e espiritual tão comum às
tradições primevas de todos os povos da

A nascente: banho de
sentido

tica da pesquisa, de onde se originou este

A fonte onde brota a água é a mesma onde

artigo, intitulada: “Educação Ambiental na
Alfabetização de Trabalhadores de Coope-

-

te de elos submersos”, pois essa temática
possui um caráter que situa esses traba-

as questões ambientais e ecológicas ao
lidarem cotidianamente com a triagem de
profundo entendimento de que a água não

-

e utilitarista, bebemos da fonte que com-

da mesma forma que a água, buscou a

preende a água em sua dimensão cultural,

ética, cultural e espiritual que submerge a

pensamento com

e

que explicam:
A água é a molécula mais abundante de

-

nosso corpo, mais abundante do planeta.

seu manejo sustentável como querem os
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pertencimento da pesquisadora junto ao

-

tomamos a consciência de que o sentido
profundo de cada parte constitui o senti-

-

ensão do mundo e a maneira pessoal de

a amálgama desses elementos poderia
-

Transversalidade como “banho de sentido”

-

no qual o conjunto das sequências existenciais do sujeito se acham postas em ordem
e demarcadas numa coerência que o sujeito reconhece como lhe pertencendo. Essa

sentimento profundo de pertencimento
ao que propomos na empreitada dessa

transversalidade implica uma abertura a
um máximo de referências que possam vir

que emerge se fortalece também com Sá,

“jogar” (jouer) e estruturar a vida do sujeito.
Parece, então que o princípio do per-

A consciência deste “banho de sentido”

tencimento traz em seu bojo a questão
da subjetividade como uma dimensão

-

intrínseca do conhecimento vivo e humano,
e que integrá-la é condição de acesso à
objetividade, isto é, à possibilidade de um
conhecimento que se sabe pertencente e
se quer compatível com a complexidade do

-
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por meio da qual buscamos perceber tam-

-

to dos catadores, sujeitos participantes

“a leitura do mundo precede a leitura da
palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. (...) esse movi-

-

mento do mundo à palavra e da palavra ao
mundo está sempre presente.”

contros durante os momentos da aula, são
tomados como fontes de onde brotam o
“banho de sentido” para que a ‘leitura do

-se dos fenômenos, transitando do micro
SATO e

cionadas as grandes questões que emer-

...trata-se de navegar em um território
instável, que já nasce de uma intersecção
de saberes e de pretensões que buscam
a produção de um novo modo de pen-

-

sar, pesquisar e produzir conhecimento
que supere as dicotomias entre a teoria
e a prática. E ao anunciar seu trajeto, de

-

mirar adiante entre caminhos até tortuosos, incertos e com atalhos que podem
trazer dissabores, nossa história convida a
percorrer tais trilhas, tendo a coragem de
lançar-se na aventura da busca da ruptura
contra a fragmentação moderna do saber

sólidos?
-

proposto encontra pedagogias inteligentes
que possam alicerçar os campos ambientais mais complexos.
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Ambiental se acopla ao percurso, tam-

-

bém complexo, da pesquisa que pretende
da teoria da complexidade (
sua própria existência na medida em que

ridade (
-

sa comunidade e a resistência para a sunifestaram ao longo da pesquisa na pergia adotada, no processo de escrita, para
facilitar a compreensão dos fenômenos
,

1

cordando com o entendimento apresentado por
explica que

acerca-se da metodologia da pesquisa-

Na verdade, todo o mecanismo da geração
de nós mesmos - como descritores e observadores - nos garante e nos explica que
nosso mundo, bem como o mundo que
produzimos em nosso ser com os outros,
será precisamente essa mistura de regula-

-

ridade e mutabilidade, essa combinação de
solidez e areias movediças que é tão típica

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e

da experiência humana quando a olhamos
de perto. (grifos do autor)

-
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num processo de mutabilidades e acopla-

iniciais para a escrita do projeto do curso

-

O campo de pesquisa consistia na instala-

-

Memória das águas

Ambiental tem sido empregadas nos mais
-

-

elementos enriquecedores da pesquisa: os

Os primeiros contatos com o grupo onde a
-

-

nidade buscando informar-se acerca de

meiro contato com a Incubadora Social da

-

-

-

-

, mas que não

2

O coordenador da Incubadora mostrou-se muito interessado pela pesquisa, pois
-
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nunca conseguiram implementar, mesmo

uma parceria muito importante para o

-

-

-

-

ca, ela requer uma estrutura que contemple a realidade dos catadores e assegure
Esse trabalho dessa sua pesquisa e dessa
ação que foi feita nós consideramos ela
como uma ação pioneira aqui em Goiás
e foi uma ação que teve um começo um
grupo de pessoas. E pra nós aqui, enquan-

-

atividades, que consta nos projetos essa
intenção de participar e de promover ações
nesse sentido de alfabetização.

nesse sentido, primeiro porque as estrutu-

-

ras do processo de alfabetização pra esse
Várias vezes eu procurei a Secretaria de

-

me arruma uma turma, traga aqui, tantos
dias... (...)”. Nós não conseguimos mobilizar
porque a situação do catador na coope-

-

rativa, do trabalho nas cooperativas, ela é
muito característica desse grupo .
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Os dados obtidos apresentaram uma

entendendo-se que isso daria um caráter

inicial era a de instalar uma turma que

terial didático, merenda e uma bolsa para

contemplasse a todos interessados, imbucidade? Outra exigência era que o edu-

dois catadores com ensino médio se inte-

amos que conseguir transporte para con-

ressaram em ser educadores populares,
-

pesar, fomos nos dando conta de que
Iniciamos o atendimento da turma no mês
-

-

mesma região, embora bem distantes uma

-

populares colocados em cada grupo, dando o suporte didático pedagógico e assim

-

perceber o quanto essas realidades ne-
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impacto dessa experiência, continuamos
-

-

-

regado de sentidos para aqueles sujeitos,

bem distantes das realidades encontradas
em seu entorno e ela é a principal fonte de
-

do e estruturado pela prefeitura da cidade

quais o material era depositado pelos ca-

pois essas pessoas eram catadoras de rua

-
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Tive o conhecimento e a concepção dessa
realidade, que haveria a importância de nos

ainda4

organizar como cooperativa, já que a gente
trabalhava como catadores de materiais
nas ruas, né, puxava carrinho, morava na
favela. Aí, a gente teve conhecimento do
movimento nacional dos catadores, que é

-

uma ferramenta política, que traz o conhe-

-

cimento e a troca de experiência de vários
catadores a nível de Brasil. Hoje eu faço
parte desse movimento, sou o representante do movimento nacional dos catadores no
Estado de Goiás e sou um dos membros da
Comissão Nacional.

-

-

mento foi aonde despertou a ideia

realidade ao mesmo tempo em que repre-

-

-

com esse instrumento na mão, que
o nosso campo de pesquisa, as águas nos
-
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turma foi combinado junto com o grupo,
-

comunidade com ensino médio, que pudesse assumir a turma como educador po-

-

pular, a própria pesquisadora se cadastrou
conseguimos uma bolsa para uma catadora
ria na turma todos os dias como suporte no
tou toda a coleta de lixo e, especialmenmuito importante para o fortalecimento do

-

-

-

-

-

-

bertas por papelão eram nossas mesas e
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-

-

-

-

mente deixou de frequentar alegando que

-

seu mandato de presidente e, com a crise
-

emprego em uma empresa e saiu da co-

uma catadora, aluna da turma, e a partir

-

necessidade imediata, mas transitória,
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-

parede, com tinta especial, um quadro

na, pintada com a mesma cor, colocamos
-

-

-

-

mãe era aluna da turma e sua irmã a nossa
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-

-

perceberam e comentaram a ‘coincidênera um lugar onde eles se sentiam resos dias passando pela rua, cumprimen-

tando todos, abrindo a sala, recebendo,

quaisquer daquela comunidade, aqueles
dois são uma referência de conduta, de
-

do percurso, na medida em que surgiam

os exames oftalmológicos feitos e os enca-

-

um mapa mundi e um mapa do Brasil, foA apenas dois meses para encerrar as ati-
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imagens do sistema solar e imagens in-

nas salas de aula tradicionais, eram semalimentadas por córregos e rios e em se-

-

-

-

-

-

das pessoas daquele lugar que necessitam
go, desde sua nascente até o ponto onde
tensão, falamos sobre a água, a mata ciliar,
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-

-

-

ticos, da parte para o todo e do todo para

tratado, sem mata ciliar, desbarrancando,

as necessidades solicitadas por cada um

-

-

-

-

ajuda de uma professora de artes, come-

-

-

-

-

-

Buscando aprofundar o entendimento da
-

-

comendada para essa fase, mas não nos

804
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-

adultos, todos bebiam água da torneira e

-

sobre a água no planeta, sobre a necessi-

dade de cuidarmos da água como um bem
-

importante para a turma, todos gostaram
-

relacionar com a água e que, para beber, é
-

-

-

sões: da água que circula em nosso corpo
por todos os seres e por tudo que consti-

Foram muitas as estratégias pedagógicas

-

-

sentimento sustentado no grupo e a água

-

que a água da torneira já era tratada, pron-
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-

compreensão, entre os catadores, sujeitos
participantes da pesquisa, do sentimento
a leitura do mundo e a leitura da leitura

conforme
Além das estratégias pedagógicas, alguns

É essa qualidade dos comportamentos

procedimentos metodológicos complemen-

comunicativos ontogênicos - de poderem

mos responder, alguns sujeitos foram sele-

aparecer como semânticos para um observador - que trata cada elemento comportamental como se fosse uma palavra que permite relacionar essas condutas à linguagem
humana. (Grifos do autor)

O turbulento percurso transcorrido até que
cional dos catadores, e com o coordenador

comunicou o quanto o direito ao estudo é
-

O mundo, as palavras e a
vida no murmúrio da fonte

programa bem articulado, se não forem

-

da comunidade dos catadores requerem
-

806
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perdendo o sentimento de pertencimento
-

o comportamento dos catadores que, em-

para não se tornarem meros cumpridores

pois não percebendo o profundo sentido

de tarefas e descompromissados das rela-

de sua existência não poderão encontrar
sentido em expandir a sua capacidade de

da comunidade dos catadores ao órgão

-

-

disciplinar, ao ser inserida como foco no

-

sentimento de pertencimento, o sentido

-

esse respeito

-

rece que:
As relações de trabalho (…) não são

do no compromisso social que é gerador

relações sociais, porque elas se fundam
no compromisso de cumprir uma tarefa e,
nelas, o cumprimento da tarefa é a única

-

coisa que importa. Em outras palabras,
para adotar o compromisso de trabalho

-

é esencial que os participantes sejam

-

pessoas, seres multidimensionais, mas uma
vez assumido o compromisso, o fato de os
participantes serem pessoas e terem outras
dimensões relacionais não tem nenhuma
pertinência.
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artes, tudo bem misturado, com passeios,

a diferença é que lá na cooperativa não

porque vai abrindo. Até porque os cata-

escreve. Mas é quase a mesma coisa .

dores já têm uma certa idade avançada,
então pra eles aprender mais, só vendo

-

mesmo. Tem coisa que eles vão aprender
vendo, sabendo, você fala “não, aquele
córrego ali tá poluído”, eles foram lá, viram

máquinas adequadas que facilitem e agili-

que é verdade, que tava necessitando

-

daquela ajuda, né? [Não é só falando], mas
nas coisas .

sabem que essas lutas precisam ser enfrentadas junto e elas se tornam, portanto,
-

A questão do meio ambiente, pra mim,

-

me chama a atenção. Eles aprendem a
escrever, a estudar e já aprendem como
lidar com a natureza desde o começo. Geralmente você só vê falar do meio ambiente
nas aulas de ciências, né, a partir do quarto
ano em diante. Foi, foi diferente. Legal.
Pela forma de você falar, levar pra passear,

-

pra ver, ensinar a plantar, como lidar com
a água ...

-

A contemplação das águas

Neste artigo buscamos apresentar alguÉ bom, o trabalho da ACOP. Em questão

-

do meio ambiente, tá já tirando a maioria
dos resíduos sólidos pra ir pro lixão e meio
que associa com o trabalho da escola, porque os dois ensina a mesma coisa, quase,

808

-

ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20

A leitura do mundo na fonte da Educação Ambiental

A etnopesquisa-ação implicada ignora as

existente entre esses dois campos, o da
-

fronteiras entre as disciplinas quando elas
restringem a efetiva compreensão e ação, e
defende o cruzamento das fronteiras entre o
meio acadêmico e a sociedade como princípio básico de operação. (Grifos do autor)

-

próprio ser e se manifesta na maneira de
estar, de se relacionar, de interagir com
-

-

a sensibilidade e a espiritualidade do ser

-

opressão, inserida no ato amoroso da
-

ras entre as disciplinas para o alcance de
-

-

que a continuidade da leitura do mundo
que permeiam a nossa existência no am-

Pra mim, eu agora tô achando bom tá
gratidão.
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va, mas não ligava não. Agora eu tô falando
de fazer um jardim bem bonito lá em casa.
(...) Aí eu lembro da gente aqui quando a
gente tá fazendo a nossa oração [sensibilização]. Lembro de respirar, lembro da água
também. Eu sei é que eu tô muito incutida
com isso aí. (...)
A Pesquisa-Ação.

-

Abordagem transversal.

-

Ler.

A Etnopesquisa
-

ses biológicas da compreensão humana.
Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo
A Nature-

ocorreram apresentando um resultado da

za da Natureza.
O manifesto da
transdisciplinaridade.

-

Se por muito tempo o papel da ciência foi

experiências e alianças em favor da vida.

Pertencimento. Minis-

descrever, explicar e prever os fenômenos,
impondo ao pesquisador ser um observador
neutro e objetivo, a pesquisa-ação adota
social.

Dessa maneira, o encontro das águas na
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