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Segundo Maria da Gloria Gohn, “uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: são fontes de ino-
vação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo isolado, mas de caráter político-social” 
(Gohn, 2011:333). Nesse sentido, para analisar os saberes que emergem na relação Movimentos Sociais X Educação 

Ambiental X Cotidiano Escolar, no mundo contemporâneo, essa pesquisa tem o foco em alguns movimentos curriculares 
em que docentes e alunos realisam dentro de uma escola de ensino médio no Rio de Janeiro. Esses movimentos curricula-

Movimentos sociais e educaçao ambiental: Os rios que passam 
em nossas vidas
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Resume: Essa pesquisa tem o foco em alguns movimentos curriculares 
nos quais docentes e alunos realisam dentro de uma escola de ensino 
médio no Rio de Janeiro. Essas indagações nos moveram em direção 
à pesquisa nos/dos/com os cotidianos. Isso por entender que somos 
sujeitos da pesquisa e assumimos o cotidiano como um “tempoespaço” 
capaz de revelar inúmeras e complexas possibilidades e descobertas 
do que emerge sem desperdiçar as transformações que acontecem até 
então desconhecidas. Nesse sentido, ao falarmos do que acontece nas 
escolas, falamos das discussões de tantos “nós” e dos sujeitos com 
seus valores e crenças em relação, nesse caso, das questões ambien-
tais locais e globais, em especial, relacionadas à água. As questões 
levantadas foram: como os movimentos curriculares ambientais den-
tro das escolas podem se somar aos movimentos ambientais locais? O 
que se passa dentro das escolas que pode ajudar o cotidiano de alguns 
movimentos ambientais, em especial em relação à questão da água? 
Como a emancipação social a partir da educação ambiental se soma a 
movimentos sociais globais? Num esforço de respondê-las utilizamos 
quatro instrumentos: narrativas de alguns professores de Ciências da 
Natureza de uma escola de ensino médio, situada em Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro; material escrito e imagens do projeto dos professores 
de Biologia desenvolvido no ano de 2014 na escola pesquisada e ima-
gens do acervo pessoal ou de reportagens do movimento ambiental no 
bairro da mesma cidade, postados em redes sociais digitais, relaciona-
dos à manutenção do Canal das Taxas. Dentro desse contexto, e diante 
das inúmeras possibilidades que a Educação Ambiental pode promov-
er, esse estudo trata-se, portanto, de ações que abraçam não mais um 
componente curricular ou um tema transversal, mas de intenso diálogo 
de modificações das formas tradicionais de se trabalhar no cotidiano 
das escolas. Desse modo, consideramos que o desafio de tornar o mo-
mento da elaboração e execução desses projetos nas escolas, atentos 
aos movimentos impressos nas redes sociais digitais pode ser um 
movimento inovador de possibilitar a racionalidade ambiental numa 
perspectiva socioambiental revelando a demanda de trabalhar para e 
com a democracia e, assim, tornar possível uma Educação Ambiental 
emancipatória nesses rios que estão sempre passando em nossas vidas.

Palavras-chave: Movimentos curriculares - Educação Ambiental – 
Emancipação Social - Redes Sociais Digitais - Cotidiano

Abstract: This research focuses on some curricular movements in 
which teachers and students have done inside a high school in Rio 
de Janeiro. These questions lead us toward research in / of / with the 
everyday life. This happens because we understand that we are sub-
jects of the research and to assume the everyday life as a “time/pla-
ce” able to reveal numerous and complex possibilities and discoveries 
of what emerges without wasting the transformations that happens 
hitherto unknown. Thus, when we speak of what happens inside the 
schools, we are talking about many discussions of “we” and the sub-
jects to their values and beliefs on, in this case, local and global envi-
ronmental issues, in particular related to water. The issues were how 
curriculum movements of the environmental at schools can be added to 
the local environmental movements? What happens inside the schools 
can help the daily life of some environmental movements, especially on 
the issue of water? How the social emancipation that comes from the 
environmental education could add to the global social movements? 
In an effort to answer these questions four instruments were used: na-
rratives of some natural sciences teacher in a secondary school, loca-
ted at Jacarepaguá, Rio de Janeiro; written material and pictures of 
Biology Teachers project developed during 2014 at the same school 
and pictures from the personal collection or news report of the en-
vironmental movement in the neighborhood of the same city, posted 
on digital social networks, related to maintain the Canal das Taxas. 
In this context, and with all the possibilities that Environmental Edu-
cation can promote, this study is therefore, actions that embrace do 
not only a curricular component or a transversal theme anymore, but 
the intense dialogue modifications of traditional forms of working on 
the schools’ everyday. So, we believe that the challenge of making the 
preparation time and the implementation of these projects in schools 
attentive to the printed movements in digital social networks can be an 
original movement to enable the environmental rationality in a social 
and environmental perspective. It reveals a demand to work for and 
with the democracy and, thus, to make an Environmental Education 
emancipatory for these rivers possible, rivers that are always going 
on in our lives.

Keywords: Curricular Movements - Environmental Education - Social 
Emancipation - digital social networks - daily life
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res somados a ações de movimentos ambientais locais, 
“infinitamente simples”, ligam redes de conhecimentos 
em suas múltiplas ações que se tornam coletivas como 
fontes integradas em “temposespaços” diferenciados. 
Além disso, esses movimentos curriculares ambien-
tais também podem se abrir para novos movimentos. 
Ou seja, permitir nesses “espaçostempos” escolares a 
possibilidade da busca de uma emancipação social tão 
almejada e legitimada pela Educação Ambiental que 
acontece fora das escolas. siguiente contribución es un 
bosquejo de una propuesta de investigación que el autor 
pretende realizar. La propuesta ha sido presentada a una 
fundación alemana que convoca a personalidades inves-
tigadores a presentar propuestas de investigación que 
salen tanto desde su objetivo como también metodoló-
gicamente de lo común y que sean interdisciplinarios. 

As questões que se levantam são: como os movimen-
tos curriculares ambientais dentro das escolas podem 
se somar aos movimentos ambientais locais? O que se 
passa dentro das escolas que pode ajudar o cotidiano de 
alguns movimentos ambientais, em especial em relação 
à questão da água? Como a emancipação social a partir 
da educação ambiental se soma a movimentos sociais 
globais? Estas foram algumas indagações que nos mo-
veram em direção à pesquisa.

O horizonte no qual se pretende responder essas ques-
tões e falar desse tema tão contemporâneo, em especial 
nos últimos anos, escolhemos a metodologia da pesquisa 
nos/dos/com os cotidianos. Isso por entender que somos 
sujeitos da pesquisa. Assim, nós assumimos o cotidiano 
como um tempolugar capaz de nos revelar inúmeras e 
complexas possibilidades. Nessa metodologia somamos 
as descobertas do que emerge sem desperdiçar cada de-
talhe que acontece no cotidiano (Certeau, 2000). Nesse 
sentido, ao falarmos do que acontece na escola e o que 
se aprende nos movimentos ambientais locais falamos 
de nós e de sua relação com o mundo. Falamos das dis-
cussões de tantos “nós” e dos sujeitos com seus valores 
e crenças em conexão com as questões ambientais lo-
cais e globais, nesse caso, relacionadas ao tema da água.

No entanto, nossas vozes não conseguem expressar 
toda riqueza presente em cada momento. Isso porque tudo 
muda quando nada parece mudar no cotidiano. Afinal, nós 
pesquisadores dessa metodologia, como já foi sinalizado, 
entendemos o cotidiano a partir do momento que vivemos 
com esses mesmos cotidianos de forma atenta aos seus 
sinais vivenciados. E, ainda, partilhamos na participação 
contínua nas escolas e no que acontece fora dela. Ou seja, 
é preciso conviver com suas/nossas experiências locais, 
buscarmos estar atentos ao que se passa quando nada pa-
rece passar (Pais, 2003).

 Nos Estudos com o cotidiano a complexidade só 
pode ser apreendida por um processo de dupla 
captura: a complexidade horizontal da vida so-
cial deve ser reconhecida e descrita na contex-
tualização do vivido, que está intimamente impli-
cada na complexidade vertical da vida social e 
na coexistência de relações sociais datadas em 
diferentes momentos históricos. Em Lefebvre, no 
vivido, os diferentes modos de produção de sig-
nificados e interações e a experiência concreta 
das contradições são simultâneos e coexiste, o 
que possibilita a emergência dos momentos de 
criação que transformam o impossível no possível 
imediato. Na vida cotidiana o tempo é o tempo do 
possível, que se manifesta como impossível; é na 
e pela prática cotidiana do homem comum que se 
produzem as condições de (e se efetivam, muitas 
vezes de modo fragmentado e pontual, mas nem 
por isso menos importante) transformação do im-
possível no possível. (Pérez; Azevedo, 2008:39).

A realização da pesquisa teve como metodologia qua-
tro instrumentos: o primeiro foi baseado em narrativas de 
alguns professores de Ciências da Natureza de uma es-
cola de ensino médio; o segundo foi um material escrito 
do projeto dos professores de Biologia desenvolvido no 
ano de 2014 na escola pesquisada; o terceiro instrumento 
foi: algumas imagens do projeto dos professores, do meu 
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acervo pessoal a partir da participação em um movimen-
to ambiental no bairro do Recreio dos Bandeirantes e de 
postagens em redes sociais de coberturas jornalísticas e 
de informações do movimento de preservação do Canal 
das Taxa. O quarto foi dos textos das reportagens realiza-
das por um jornal e relacionadas ao mesmo movimento já 
citado. Esses textos também foram postados na internet. 
Ainda estudamos os compromissos propostos pela Agen-
da 21 para  auxiliar na análise dos instrumentos.

As narrativas levantadas nos dão pistas para pensarmos 
os movimentos dentro e fora da escola em sua dimensão 
curricular e política. O uso das imagens no texto faz parte 
da própria pesquisa. Seja numa utilização como ilustração, 
testemunha ocular, fonte de pesquisa e/ou análise da 
expressão estética dos momentos vividos. Cada imagem 
serve como um suplemento significativo no texto escrito 
por se tratar de uma ferramenta importante na perspectiva 
da “importância da imagem como compreensão do 
conhecimento e do próprio entendimento da realidade 
[que] foi relegado ao segundo plano” (Alves, 2001: 7). 
Isso porque, nas últimas décadas, o uso de imagens 
passou a ser fonte alternativa aos documentos escritos. 
As imagens também podem aparecer como simplesmente 
testemunha ocular da fonte histórica. No entanto, 
entendemos que as imagens utilizadas nessa pesquisa por 
si só não darão conta do que pretendíamos descortinar. 
Isso porque como lembra Michel Foucault não podemos 
esquecer que:

 Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não 
se aloja jamais no que se diz, e por mais que se 
faça ver o que se está dizendo por imagens, metá-
foras, comparações, o lugar onde estas resplan-
decem não é aquele que os olhos descortinam, 
mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. 
(FOUCAULT, 2002: 12).

Ou seja, em uma sociedade formada em torno 
do sentido da visão não podemos desconsiderar os 
instrumentos imagéticos em nossas pesquisas. 

No entanto, somente os instrumentos utilizados 
podem limitar a pesquisa no cotidiano que se vive. Para 
ampliar nossa análise a escrita de professores em seus 
projetos e as políticas registradas também nos ofereceram 

“representações sociais” importantes que emergem em 
nosso “tempoespaço”. Assim, ao observarmos a Agenda 21, 
entre suas inúmeras indicações a partir dos compromissos 
propostos, percebemos a necessidade do enfrentamento 
dos problemas socioambientais atuais. Essa agenda aponta 
para o sentido de como se forja uma metodologia de 
planejamento de ações que tornarão possíveis os confrontos 
dos problemas ambientais “glocais” (Reigota, 1999). 
Nesse sentido, propomos práticas cotidianas no tocante a 
necessidade de discutir a complexidade do tema e a proposta 
de os movimentos curriculares das escolas aos movimentos 
ambientais fora das escolas. No entanto, longe de tratar 
os problemas ambientais locais e globais com dicotomias, 
a pesquisa que se apresenta nesse artigo traz as reflexões 
importantes na busca de conectar a educação ambiental 
que acontece nos projetos desenvolvidos a partir das/nas 
políticas educacionais utilizadas nas escolas e sua relação 
com o mundo.  

No entanto, segundo Marcos Reigota, a educação 
ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas 
na conscientização, mudança de comportamento, 
desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação 
e participação dos educandos. (Reigota,1998). A partir 
dessas premissas e diante das inúmeras possibilidades que a 
Educação Ambiental pode promover esse estudo e ações que 
acontecem não mais apenas em um componente curricular 
ou um tema transversal. O fato é que assim acontece um 
intenso diálogo de modificações nas formas tradicionais 
de se trabalhar no cotidiano das escolas. Esses cenários 
e atuações parecem desconstruir uma cultura ancorada 
em uma epistemologia que ignora a apropriação que o 
capitalismo faz dos processos de relação com a natureza. E, 
em termos de atuação a prática capitalista, ainda provoca 
desenfreada busca de caminhos para salvar o planeta e 
sem uma preocupação com ações mais participativas.Mas, 
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ações geradoras de lucro. Essa é a nossa preocupação 
e a de muitos pesquisadores do/no/com o cotidiano 
da Educação Ambiental como veremos a seguir na 
caminhada da escola pesquisada.

A caminhada no/do/com o 
cotidiano da escola pesquisada

“Água, não tens gosto, nem cor, nem aroma; não 
te podemos definir; nós te bebemos sem te con-
hecer. Não és necessária à vida: és a vida. Tu 
nos penetras de um prazer que os sentidos não 
explicam.Contigo voltam a nós todos os poderes 
a que havíamos renunciado. Pela tua graça se 
abrem em nós todas as fontes estancadas.

És a maior riqueza do mundo e também a mais 
delicada, ó tu, tão pura no ventre da terra. Po-
de-se morrer sobre uma fonte de água magne-
siana. Pode-se morrer a dois passos de um lago 
de água. Pode-se morrer mesmo possuindo dois 
litros de orvalho que retêm alguns sais em sus-
pensão. Não aceitais mistura, não suportas alte-
ração, ó deusa esquiva...

Mas difundes em nós uma felicidade infinita-
mente simples.”

(Antoine de Saint-Exuperréry,2006:122) 

No cotidiano das escolas muito se tem discutido o 
tema da água. Após discussão dessa importante ques-
tão proposto por uma professora de Química surgiu um 
projeto de pesquisa com alunos da escola pesquisada: 
o estudo do livro Rios que passam pelo cotidiano das 
escolas: a emancipação social a partir da educação am-
biental. A partir desse estudo foi elaborado e realizado, 
um projeto de pesquisa ambiental com os professores 
de Biologia. O coordenador de Ciências da Natureza e 
alguns outros docentes, da segunda série da Escola Sesc 
de Ensino Médio, em 2014, também participaram ativa-
mente do projeto de forma interdisciplina.

O projeto denominado “O Rio que passa por nossas vi-
das: responsabilidade e consumo” teve como proposta ini-
cial buscar um contato direto e uma visão mais próxima da 
trajetória do Rio Arroio Fundo. A escolha desse rio se deve 
ao fato dele ter duas nascentes: o Rio Grande e o Rio Peque-
no. Essas nascentes que brotam dentro da reserva do Par-
que Estadual da Pedra Branca e se encontram formando o 
rio que passam em frente à Escola SESC de Ensino Médio, 
no Rio de Janeiro. Ou seja, faz parte de um “ver” cotidiano.

A realização do projeto de forma integrada com alunos 
e professores desencadeou um desejo de ir além das dis-
cussões teóricas sobre a questão da água. O rio e a impor-
tância da sua despoluição para atender a população desse 
espaço vivido foram relacionados à questão das enchen-
tes e doenças locais. Porém, inicialmente, ainda sem um 
trabalho concreto e sociopolítico da/na localidade. Após 
a leitura do livro estudado percebeu-se que professores 
e alunos pensaram a relevância da pesquisa elaborada 
para a consciência e compromisso com as questões da 
educação ambiental locais. Eles seguiram com a propos-
ta desenvolvida em 2014 e este ano (2015) ampliaram o 
projeto para toda a primeira série do ensino médio. In-
corporaram, juntamente com o coordenador da série, um 
projeto interdisciplinar que pulou os muros da escola.  A 
escola em questão realizou trabalhos internos, propôs/
propõe discussões com o poder público e passou a dese-
jar entrar em contato com movimentos ambientais locais. 
Também ampliaram o projeto para as questões das lagoas 
e reservas nessa localidade. A caminhada das discussões 
e trabalhos dentro da escola trouxe a possibilidade e a 
utopia perseguida por Humberto Maturana quando traz 
a biologia do observar. Segundo o autor, essas propostas 
de ação “acontece na práxis do viver na linguagem, em 
que ele ou ela [observador/a] se encontra enquanto tal, e 
de fato na experiência do acontecer, anterior a qualquer 
reflexão ou explicação” (Maturana, 2001: 263). Além dis-
so, ao nos basearmos nos estudos de Humberto Maturana 
pretende-se tomar o caminho de um argumento adverso 
da explicação da objetividade feita pelo observador que 
se presume existir independente do que ele ou ela faz.  
Isso porque como Maturana afirma,
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(...) nesse caminho explicativo, o observador é 
consciente do fato de que todo o sistema racional 
é um sistema de discurso coerente, que resulta 
da aplicação recursiva impecável de um conjun-
to de características constitutivas implícitas ou 
explicitamente aceitas a priori, como premissas 
gerativas básicas. (op.cit.267)

No âmbito dessa discussão as descrições das práticas 
cotidianas, a partir do que é observado aqui passam a “ser 
o ponto de partida por ser o foco exorbitado da cultura 
contemporânea e de seu consumo: a leitura” (Certeau, 
2000: 48) para entendermos as representações sociais ad-
vindas desses textos. Assim, compreendemos que as prá-
ticas de Educação Ambiental são entendidas no cotidiano 
das escolas e fora delas como possibilidade de emanci-
pação social na perspectiva de possibilitar inspiração de 
formalização teórica do que parece comum no grande 
movimento de vida cotidiana dos próprios projetos.

Partimos do pressuposto da pesquisa de Machado 
Pais, “tomando o cotidiano como alavanca metodológi-
ca do conhecimento” (Pais, 2003:11). Esses estudos nos 
serviram de âncoras teóricas para o entendimento das 
práticas diárias de Educação Ambiental realizada pelos 
protagonistas dessa escola. Pois, compreendemos que ao 
se trabalhar com as investigações voltadas para o coti-
diano das escolas e das práticas dos professores e alunos 
em interação a possibilidade emancipatória pode estar 
presente em cada uma dessas mesmas ações. As práticas 
emancipatórias nas escolas trazem embutida o que se im-
plementa e observa no currículo enquanto documento de 
identidade (Silva, 1999). Identidade porque vai além de 
momentos de definir conteúdos a serem aprendidos. Afi-
nal, em nossa cultura colegial “ao pensarmos sobre currí-
culo escolar, logo se pretende definir fundamentalmente 
que conteúdos e habilidades precisam ser trabalhados” 
(Macedo et alli, 2002:38).

O que fica evidenciado são os caminhos dos participantes 
na elaboração e vivência desses movimentos curriculares. 
Assim, consideramos que o caminho e os caminhantes preci-
sam de uma atenção nesses projetos.

Alguns caminhos caminhados pelos 
participantes no/do/com o projeto da 

escola sesc de ensino médio

Os professores elaboram um roteiro para realizar uma ob-
servação in lócus da trajetória do rio a ser estudado. Esse ro-
teiro foi pensado para se desenvolver em uma manhã e uma 
tarde. Ele foi dividido em dois momentos porque os alunos 
estudam e os professores trabalham em horário integral. As-
sim, a observação local poderia reunir, em um mesmo dia, 
aspectos interessantes para o estudo.

Roteiro da Manhã

-Saída da escola às 7h 

-Chegada ao Parque Estadual da Pedra Branca 8h 

-Visita à estação de tratamento e coleta de água da Cedae

-Trilha até a nascente do Rio Grande

-Análise da água

-Saída do parque

    Parada para observação e análise da água do rio em dois 
outros trechos:

 -1ª parada na Taquara, bairro próximo a reserva.
 -2ª parada na Cidade de Deus, bairro próximo a 
escola.

 -Chegada a UTR Arroio fundo (Unidade de Trata-
mento - Estação de tratamento em frente a escola) 
às 11h30.

 Almoço na escola de 12h30 às 14h

Roteiro do Projeto
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Ao realizar o roteiro planejado os professores comen-
tam que “A oportunidade de acompanhar um rio, tão pre-
sente em nossas vidas, desde sua nascente, promove ao 
longo de seu curso d’água a possibilidade de conhecer 
diversos aspectos do crescimento urbano e do desenvol-
vimento humano, com suas histórias e contradições”.

A oportunidade de ver a nascente com suas águas cla-
ras e límpidas, a constatação através da análise da água 
realizada nos laboratórios da CEDAE, além das imagens 
1; 2 e 3 a seguir,  trazem algumas das grandes questões 
em torno do tema da água. Somam-se a isso que essas 
observações tiveram papel educativo para os sujeitos 
que participaram do estudo de forma a relacionar teo-
riaprática e visibilizar um acervo considerável de inter-
pretações sociais presentes.  Assim, o confronto entre 
pesquisa sobre as várias lutas sobre os movimentos de 
despoluição das águas e sobre outras questões envolven-
do as discussões ambientais “glocais” foram permanen-
temente discutidos.

Roteiro da tarde

-Saída às 14h para visita a Reserva de Marapendi si-
tuada na Barra da Tijuca/Recreio

-Chegada a estação das “ecobalsas” às 14h30

? Passeio de “ecobalsa” por dentro da reserva ecoló-
gica, para registro fotográfico de espécies nativas da 
região

? Transição da reserva para o centro da barra por den-
tro do canal do Marapendi, registro fotográfico das 
espécies

-Retorno para a estação das “ecobalsas” previsto para 
as 17h

- Conclusão da atividade:

 Após o desembarque das balsas às 17h, lanche na   
 praia para ver o por do sol

 Retorno a escola com previsão de chegada às 19h

(Projero: O Rio  que passa por nossas vidas: responsa-
bilidade e consumo p.3)

Estação de Tratamento e coleta de água da CEDAE.

Imagem 1 
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Imagem 2 

Imagem 3

Estação de Tratamento e coleta de água da CEDAE.
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a partir do que as comunidades e o desmazelo político po-
luem. Foi possível cada um e todos nós compreendermos, 
com esse caminho caminhado, que as pessoas que convivem 
diariamente com o rio parecem não mais perceberem sua 
existência. Possivelmente porque outras belezas naturais 
estão mais visíveis quando se trata de um lugar de grande 
especulação mobiliária no qual o mar é a referência turística.

 O projeto dos professores chama a atenção que pouco se 
faz fotos do rio estudado. Pois, parece não se deseja visibili-
zar as mazelas do reflexo social que ele carrega diariamente. 
Afinal, parece não ser interessante para as vendas imobi-
liárias ao descartar o excesso de lixo que esse rio carrega e 
desconsiderar sua essencial função para a vida local e global.

É importante esclarecer que os encontros dos rios locais 
se comunicam com três lagoas. Essas lagoas formam um dos 
mais bonitos complexos do sistema lagunar no Rio de Janei-
ro. Na região do trecho estudado cresce uma cidade nova em 
volta. Assim, o projeto da escola se ampliou para observar as 

Segundo o projeto dos professores, a compro-
vação da poluição da água durante o percurso do 
rio trouxeram indagações para serem trabalhadas 
no projeto dentro da escola, tais como: na mes-
ma água que bebemos lançamos nosso esgoto? 
Por que a estação de tratamento foi instalada no 
limite da comunidade pobre e separa esta comu-
nidade de um bairro nobre? Qual a relação do rio 
com as enchentes tão comuns nos verões cariocas?

Essas perguntas perpassaram “por diversas discipli-
nas e esses saberes orientaram os professores como as 
margens sinuosas do rio direcionando o caminho das 
águas” (Projeto dos professores de Biologia/2014). 
Segundo os professores envolvidos, cada uma das in-
terrogações surgiu e se intensificou durante todo per-
curso dos caminhos do desenvolvimento do roteiro.

É curiosa a relação que as pessoas desenvolvem 
ao ver, cheirar e sentir o rio em suas modificações 

Imagem 4 Imagem 5 

Acervo da Escola Sesc - Rio Arroio Fundo próximo a Cidade de Deus/RJ Fotografias do acervo dos professores que foram tiradas durante uma  durante uma parada para 
observar e analisar a água do rio em outro trecho fora da reserva.



D
iv

er
si

da
d 

y 
G

én
er

o

ET 3/5            julio-diciembre 2015

62

ISSN:2007-9729 URL: https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx Solange Castellano Fernandes Monteiro

lagoas de uma área preservada na Barra da Tijuca até o 
ponto que fica bem no centro da mesma. . No trecho fi-
nal das lagoas, forma-se, então, esse “canal”, que um dia 
fora limpo. Além de testemunhar a triste transição das 
formas, cores, cheiros e vida que transforma completa-
mente no trajeto lagoa/rio/canal, o projeto buscou uma 
visão mais próxima e completa da trajetória das águas 
do rio pesquisado podendo se aliar aos movimentos 
ambientais locais de despoluição dos “canais e lagoas”. 
Depois de observarem um “canal” malcheiroso, mas ro-
deado de imóveis de luxo, no coração da Barra da Tiju-
ca- que é um dos bairros mais nobres de nossa cidade 

- o caráter educativo dessa prática curricular dentro/fora 
da escola. Esses movimentos somados às narrativas do 
coordenador de Ciências da Natureza em uma reunião 
da série de: “será que Língua Portuguesa poderia des-
envolver alguma ação que somasse a esse projeto? Será 
que como vocês vão ensinar “cartas”, não poderiam 
pensar em ampliar e mandar para jornais, sei lá?”  são 
propostas e inquietações em não ficar apenas num pro-
jeto estanque e restrito a uma área do conhecimento.Ou 
seja, não permanecer em uma única área ou local de es-
tudo. Além disso, como anuncia Maria da Glória Gohn:

(...) um caráter educativo nas práticas que se 
desenrolam no ato de participar, tanto para os 
membros da sociedade civil, como para a so-
ciedade mais geral, e também para os órgãos 
públicos envolvidos – quando há negociações, 
diálogos ou confrontos. Uma das premissas 
básicas a respeito dos movimentos sociais é: 
são fontes de inovação e matrizes geradoras 
de saberes. Entretanto, não se trata de um pro-
cesso isolado, mas de caráter político-social. 
(GOHN,2011:333).

Por isso, consideramos que os movimentos curricula-
res de educação ambiental dentro das escolas de forma 
participativa podem ser um movimento emancipatório. 
E, desse modo, podem enfrentar uma realidade que exi-
ge matrizes geradoras de saberes que não são isolados. 

Por outro lado, abordar a complexidade das possibilidades 
emancipatórias a partir dos movimentos ambientais fora das 
escolas vão permitir novas reflexões em torno do assunto.

As possibilidades emancipatórias a 
partir dos movimentos ambientais

Ao se estudar a diferente noção com que se apresentam 
os movimentos ambientais não se pode deixar de apontar 
para as dimensões políticas e sociais as quais se represen-
tam em cada prática desenvolvida. Essas ações quando 
em relação com os movimentos curriculares e somados as 
discussões que ainda estão se travando, nesse momento 
histórico, trazem as complexas formas de como os mo-
vimentos ambientais com a preservação ou com a con-
tínua recuperação do que fora degradado. Nesse sentido, 
os movimentos curriculares imbricados às questões am-
bientais que  acontecem no interior das escolas, possivel-
mente, trazem à tona as diferente concepções de cuidado 
com o ambiente e provocam uma ação-reflexão-ação da 
própria Educação Ambiental. Esses movimentos curricu-
lares somados aos das concepções de educação ambien-
tal podem trazer para os processos educacionais formais 
impulsos a superação dos problemas ambientais cotidia-
nos. Isso porque os movimentos travados entre currículo 
e educação ambiental são também processos sociais na 
busca da emancipação a partir do  inconformismo ou a 
indignação perante ao que existe dentro e fora das escolas.

Mas, a qual emancipação se está referindo nesse mo-
mento? 

A emancipação aqui pretendida e defendida parte das 
ideias de Boaventura de Sousa Santos. Ideias no sentido 
da realização de uma emancipação com possibilidade de 
pensar a subjetividade individual e coletiva de modo mais 
integrado e íntegro, reduzindo as especificidades indivi-
duais que fundam a personalidade, a autonomia e a liber-
dade dos sujeitos (Santos, 2003). Soma-se a isso, que en-
tendemos como esse pesquisador que não há democracia 
sem condições de democracia. Ou seja, também parece 
que não há emancipação sem condições de emancipação. 
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Sendo assim, isso implica promover um conhecimen-
to participativo democrático que forme subjetividades 
democráticas nos espaços estruturais das escolas e dos 
movimentos ambientais. No entanto, não se trata apenas 
de socializar os saberes, mas revalorizar socialmente os 
chamados saberes não formais que são tecidos durante 
os processos de participação nos movimentos travados 
nas escolas e/ou nos movimentos ambientais. 

Isso também significa que se deseja alterar todo e 
qualquer modo de autoritarismo no relacionamento 
social. E, para isso, reconhecer o caráter político des-
sas relações assumindo a luta de transformar todas as 
relações de poder em correlações partilhadas. Assim, 
a nova emancipação passa a se constituir nas lutas a 
partir dos riscos que a sociedade contemporânea vem 
enfrentando.  Outro passo importante será o de colocar 
de que democracia e emancipação estão intimamen-
te entrelaçadas e, ainda, indissociáveis nesse processo.

Para pensar a questão democrática:

A emancipação não é mais um conjunto de lutas 
processuais, sem fim definido. O que a distingue 
de outros conjuntos de lutas é o sentido políti-
co da processualidade das lutas. Esse sentido 
é, para o campo social da emancipação, a am-
pliação e o aprofundamento das lutas democrá-
ticas em todos os espaços estruturais da prática 
social, conforme estabelecido na nova teoria 
democrática acima abordada (SANTOS, 2003: 
227).

Ao especificar de outra forma, a Educação Ambiental, 
como possibilidade emancipatória é tecida por um con-
junto de ações-reflexões-ações que não estão contidas 
somente nas escolas. O que fica evidenciado é que a re-
cuperação da emancipação social a partir dos movimen-
tos curriculares com práticas ambientais passa, portanto, 
pelo papel do “sujeito encarnado” (Nadjmnovich, 2001) 
no e com o cotidiano de cada luta também fora da escola. 
Além disso, requer a superação das dicotomias entre as 

práticas pedagógicas de Educação Ambiental e os movi-
mentos de associações de moradores, de ambientalistas, 
moradores dos bairros que precisam superar a mera trans-
missão de conhecimentos ecologicamente corretos e as 
ações de sensibilização, rompendo as armadilhas pragmá-
ticas e propiciando a cidadania ativa (Guimarães, 2004). 

Por fim, mais do que compreender a natureza em suas 
diferentes manifestações, a Educação Ambiental como 
possibilidade emancipatória busca tornar possível uma 
espiral de alternativas democráticas, contínuas e perma-
nentes. Ou seja, “sempre em processo de intensificação da 
democracia” (Oliveira, 2006: 154). E falar de democracia 
traz a questão da autoria social no cotidiano como vere-
mos a seguir.

A autoria social no cotidiano: Os 
movimentos ambientais e as redes 

sociais

O falar ou o escrever também são “lutas” com recursos 
não somente linguísticos. Isso porque a palavra está sem-
pre carregada de memórias e experiências únicas. Tra-
ta-se, portanto, de momento de tecer algum sentido para 
quem ouve ou lê. Desse modo as “lutas” para a conquista 
da autoria faz-se também no modelo do agir comunicati-
vo (Habermas, 1981) permitindo, assim, a contínua par-
ticipação do falante ou escritor faz diante dos sons e/ou 
letras que outros traçam/traçaram no cotidiano. Ou seja, a 
palavra ouvida ou lida é sempre um momento e lugar de 
continuidade e inovação. 

Nesses novos tempos as redes sócias digitais parecem 
exercer um novo papel do processo de autoria. Observa-
mos um grande movimento da conquista da autoria que 
não somente compreende o reconhecimento da palavra 
impressa, mas também dele resulta novos textos. Assim 
o encontro entre palavras e contrapalavras, imagens e co-
mentários produzem fios diversos em nossa formação.Do 
ponto de vista da complexidade que esse “espaçotempo” 
se liga aos fios intermináveis de nossa identidade, as redes 
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sociais tecem conhecimentos que antes não nos dávamos 
conta. Ou seja, emerge uma nova autoria cotidiana. 

Considerando essas proposições, pensar a conquista da 
autoria no cotidiano das redes sociais, e/ou a partir de-
las, é entender que ela inclui um movimento implícito de 
cada sujeito forjando a autoria social. Isso significa uma 
autoria e uma formação cotidiana a partir das relações 
que se estabelecem nesse “espaçotempo” continuamente. 
Dentre as possibilidades de autoria nas redes sociais a 

“continuidade implícita e, às vezes, inconsciente, acom-
panhada da negação dessa relação” (Todorov, 1998: 71) 
versam que a autoria é, antes de tudo, compreensão de 
um movimento processual individual e coletivo. No nos-
so entendimento a autoria que se inscreve na tensão entre 
regulação e emancipação encontrada nas ações diárias 
de tudo que acontece. Assim, “destronado de sua anti-
ga soberania pela linguagem” (Chartier, 2002: 101)  e se 
relaciona em diálogos, em paródias, em contestação e 
participação. 

Considerando esse entendimento, acrescentamos que 
“a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 
um sentido ideológico ou vivencial. É assim que com-
preendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 
despertam em nós ressonâncias ideológicas concernentes 
à vida” (Bakhtin,1999:95). Logo, essa premissa nos leva 
a acreditar que as redes sociais com convocações para 
movimentos ambientais é também “espaçotempo” de au-
toria coletiva e individual. Um caminho que se conquista 
mediante a participação democrática. Um “espaçotempo” 
coletivo que evidencia as chamadas para os eventos que 
se organizam e auxiliam na autoria das lutas ambientais. 
Portanto, a autoria nas redes sociais, se pensada como es-
paço participativo e democrático de criação e do próprio 
processo de reflexão permanente e aberto, é uma ques-
tão de emancipação social e fortalecimento da cidadania. 
Nesse sentido, a busca da conquista da autoria social 
pode estar relacionada à Educação Ambiental por essa 
ser eminentemente dialógica. 

Como já mencionado, algumas imagens foram seleciona-
das a partir da retiradas das mesmas em redes sociais digi-
tais. Capturadas de reportagens sobre a questão ambiental 
das águas do complexo lagunar de Jacarepaguá e do movi-
mento de preservação do Canal das Taxas, na reserva de Ma-
rapendi no bairro Recreio dos Bandeirantes.  Dessa maneira, 
as imagens selecionadas sintetizam uma série de outras re-
des de significação presentes no momento de compreensão 
das relações de quem as ler nesse texto (Alves, 2001). Dito 
de outra forma, cada uma dessas imagens pertencem a um 
processo contínuo de autoria das pessoas que as escolheram, 
nomearam e pensaram sobre as mesmas. Um processo que 
vai além do ver a imagem. Ação intimamente interligada e 
não dá conta da riqueza de cada momento. Porém, ajuda no 
as  refletir das prática e liga os fios das redes de conhecimen-
to de cada sujeito participante dos movimentos.

O símbolo do Movimento de Despoluição do Canal das Taxas que se encontra 
na página do movimento, camisetas e adesivos que são distribuídos nos eventos 
programados.

Imagem 6 



¡D
iv

er
si

da
d!

 ¿
A

lg
o 

m
ás

? 

65

ET 3/5            julio-diciembre 2015

Movimentos sociais e educação ambiental

Acervo pessoal - Emissora da TV GLOBO que entrevista crianças presentes 
no Movimento

Moradores do Recreio, através do Grupo do Recreio no Facebook (clique aqui), se organizam para realizar o 2º Ato Simbólico pelo Meio Ambien-
te, “Abraço ao Canal das Taxas”. Como vocês sabem o Canal das Taxas está assoreado e poluído por esgoto. Certo? Então vamos às informações ini-
ciais:   O que já foi feito? No dia 13 de abril de 2014 os moradores (https://ptbr.facebook.com/MovimentoDeDespoluicaoDoCanalDasTaxas/photos
/a.391440864304419.1073741827.391436700971502/628093610639142/?type=1)

Na página mencionada anteriormente, além das in-
formações e história do Movimento de Despoluição do 
Canal das Taxas, estão presentes alguns dados sobre o 
evento organizado, as informações, as convocações e 
resultados do que fora realizado. O “curtir”, o “com-
partilhamento” e os “comentários” trazem a interação 
possível com os “sujeitos ordinários” (Certeau, 2000) 
que se aderem ao processo de autoria social possível. 
Acreditamos que são tais constituições que apontam 
algumas possibilidades de autoria social e sua relação 
com os movimentos ambientais e as redes sociais. 

Para dar mais realismo às imagens e aos sons desse 
movimento ambiental existe outro efeito no qual o 
discurso vai se ampliando: o discurso nos jornais das 
imagens televisivas e da imprensa escrita. As ima-
gens 8 e 9  a seguir testemunham bem essa premissa:

2º Abraço ao Canal das Taxas / Blog do Recreio 24/02/2015 0

Imagem 7 

Imagem  8
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Essas imagens, 
somadas às outras 
do Abraço Simbó-
lico ao Canal das 
Taxas, provocam os 
participantes a exigir 
encaminhamentos 
para andamento da 
petição enviada ao 
Ministério Público. 
A resolução imediata 
da despoluição e cui-
dados com o esgoto 
despejado no canal 
parece mobilizar 
outros participantes 
de outras partes do 
mundo. A finalidade 
dessas imagens ge-
ram  efeitos de senti-
dos múltiplos e pode 

configurar que os movimentos ambientais locais podem 
ultrapassar diferentes fronteiras. Assim, tornam-se glo-
bais. É essa perspectiva que torna a imagem 10 teste-
munha do desejo de fazer ecoar no mundo as lutas locais.

As imagens 11 e 12 apresentam crianças próximas ao sím-
bolo maior do movimento: o jacaré. De forma lúdica, o movi-
mento em questão vai atraindo as crianças. Com ironia e crí-
tica também chama a atenção da população loca acostumada 
com cultura de fantasias carnavalesca no Rio de Janeiro. Além 
disso, as diferentes idades, os cartazes e desenhos podem nos 
ajudar a refletir também outra cultura: a escolar. Além dessa 
cultura, a própria faixa escrita na língua inglesa parece querer 
ir mais a frente do movimento local. Pois, comunica para/com 
outra língua na tentativa de ir além-mundo, visa os eventos  
que acontecerão no Rio de Janeiro em 2016 e ultrapassa os 
limites locais.

Tendo em vista que nesse movimento do Segundo Abraço 
para a Despoluição do Canal das Taxas encontramos adultos 
de profissões variadas, crianças pertencentes a várias escolas 
e no momento em que falamos que exteriorizamos nossa pala-
vra também na autoria de cartazes e faixas, se pode inferir que 
essas crianças e pessoas envolvidas poderão levar para seus di-
ferentes “espaçostempos” noções de lutas sociais e ambientais 
importantes.. No entanto, esse conhecimento de si e do mundo 
que o cerca será aproveitado nas escolas desses mesmos alunos? 
Somarão aos estudos e aos planos de educação ambiental do in-
terior das escolas? A conversa se limitará aos encontros de pá-
tios e corredores? Essas são outras provocações para novas pes-
quisas que provocarão novas autorias sociais e considerações.

Facebook do Grupo do Recreio- Repórter 
morador do bairro escreve reportagem para a 
Revista que circula aos domingos no Jornal O 
GLOBO.

Segundo Abraço ao Canal das Taxas em abril de 2015. Retiradas da página do Movimento de Despoluição do Canal das Taxas. https://ptbr.facebook.com/Movimen-
toDeDespoluicaoDoCanalDasTaxas/photos

Imagem  9

Imagem  10
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Retiradas da página do Movimento de Despoluição do Canal das Taxas. https://ptbr.facebook.com/MovimentoDeDespoluicaoDoCanalDasTaxas/photos

Considerações

A análise do material colhido na escola pesquisada, nas redes sociais e nas reportagens sobre  a luta pela despoluição do 
complexo lagunar da região de Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes trazem  movimentos curriculares na escola e 
fora dela. Oferecem elementos que podem ser avaliados como significativa contribuição para os movimentos sociais que 
emergem a partir da Educação Ambiental nas escolas e nos movimentos ambientais. Pois, tanto os movimentos curriculares 
dentro das escolas como a participação social nos movimentos ambientais, fora dessas mesmas escolas, podem gerar con-
hecimentos que abordam a temática transnacional da questão do cuidado com a água do planeta. Além disso, essas ações 
desenvolvem negociações, diálogos e confrontos nos múltiplos “espaçostempos”  também das/nas/com as redes sociais. 
Quando consideramos os focos da pesquisa nas práticas curriculares de Educação Ambiental presentes em cada um desses 
movimentos podemos observar que essas provocam inúmeras “representações sociais” do que se vive ou se viveu no coti-
diano de sujeito comum.

  As narrativas levantadas durante na coleta de dados e posteriormente analisadas nos dão pistas para pensarmos os 
movimentos em sua dimensão curricular e política associando vida e conhecimento. Nessa perspectiva, também visibiliza 
as aprendizagens e as múltiplas possibilidades de ações presentes nas escolas e nos movimentos ambientais. Ao suscitar a 
emancipação social a partir da participação democrática percebemos que a hegemonia de sentido da incorporação das redes 
sociais, blogs e as TIC podem apontar outras possibilidades de respostas nas maneiras coletivas de socializar as informações 
Além disso, aumenta a probabilidades dos sujeitos comuns se incorporarem aos diferentes movimentos (Barreto, 2009).

A partir das indagações levantadas foi possível perceber que os movimentos curriculares dentro das escolas podem ir 
além de seus muros. Eles podem somar-se aos movimentos ambientais locais e, no caso dessa pesquisa, com o tema univer-
sal de cuidado com água do palneta.

Os dados coletados evidenciaram como a emancipação social a partir da educação ambiental se soma a movimentos so-
ciais globais ao discutir questões “glocais”. Ressaltamos a importância dos registros imagéticos, os textos jornalísticos e os 
projetos dos professores como autoria social significativa. Logo a metodologia escolhida da pesquisa no/no/com o cotidiano 
trouxe a reflexão da educação que está presente também nos movimentos ambientais e na participação social dos caminhos 
de ações coletivas nos rios que passam em nossas vidas 

Imagem  11 Imagem  12
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