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RESUMO 

 

 

A matriz da pesquisa desta dissertação permeia a concepção de educação 

ambiental complexa. Tem por propósito a utopia realista de uma 

sustentabilidade voltada para a elucidação de um modelo cultural, um 

modo de vida que possa garantir a preservação dos seres vivos e não vivos, 

para compor um mundo em que todos coexistam em harmonia. Para tanto, 

pensar esse modelo perpassa o entendimento de que somos natureza. Essa 

compreensão pode ser evidenciada tanto no que Karl Marx, no livro 

Manuscritos Econômico-filosóficos, afirma: “a natureza é o corpo essencial 

do ser humano”, bem como Joël de Rosnay, em seu livro O Homem 

Simbiótico explica que nós, seres humanos, “somos os neurônios da Terra”. 

Nessa mesma perspectiva, Elisabet Sahtouris, em seu livro A Dança da Terra, 

já ressaltou o quão é pouco rigoroso afirmar que “existe vida na Terra”, pois 

somos conhecedores de que nosso planeta é um organismo vivo, logo existe 

a “vida da Terra”. Dessa forma, fazemos parte dessa vida, somos uma parte 

do todo. Com longa vivência na área ambiental, busco o entendimento 

coletivo de que a Educação Ambiental é um processo pertencente a todas 

as áreas do conhecimento, sem deixar margens para a sua subdivisão, 

ocasião que inicia-se o papel de profissional bibliotecário que sou, como um 

mediador do processo educacional, cultural, e de disseminação de 

informação, ou seja um educador ambiental. As pesquisas realizadas levam-

me a propor uma revisão de valores e atitudes, a partir de uma certa 

reorganização do pensamento, uma ecologia das ideias e da ação, 

evidenciada pelas leituras da educação e da complexidade, 

principalmente atento aos escritos de Edgar Morin. Esta dissertação faz o uso 

da metáfora como operador cognitivo, ao ressaltar o ciclo solar, 

relacionando-o com as fases de desenvolvimento deste trabalho. Em síntese, 

tem-se como horizonte ressaltar a importância da condição humana, o 

respeito pela natureza e o princípio da interdependência natural, cultural e 

social. No intuito de que tenhamos uma sociedade que valorize as relações 

de solidariedade com o outro, o respeito e a gratidão aos seres vivos e à 

Mãe-Terra. O que me leva a convergir, na ressignificação do meio ambiente, 

compreendendo-o como Ambiente Inteiro. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Complexidade. Ambiente Inteiro. 

Natureza. Sustentabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

The matrix of this dissertation research permeates the design of complex 

environmental education. Its purpose is the realistic utopia of sustainability 

focused on the elucidation of a cultural model, a way of life that can 

guarantee the preservation of the living and non-living wight, to compose a 

world in which all coexist in harmony. To do so, thinking that model permeates 

the understanding that we are nature. This understanding can be evidenced 

both in Karl Marx in his book, the Economic and Philosophical Manuscripts 

says: "Nature is the essential body of the human being", and Joël de Rosnay, 

in his book The Symbiotic Man explains that we humans, "are the neurons of 

the earth." In this same perspective, Elisabet Sahtouris, in his book The Dance 

of the Earth, has pointed out how little is accurate to say that "there is life on 

Earth," because we are knowledgeable that our planet is a living organism, 

then there is the "life of the Earth ". Thus, we are part of this life, we are a part 

of the whole. With long experience in the environmental field, I seek the 

collective understanding that environmental education is a process 

belonging to all areas of knowledge, while margins for its subdivision occasion 

that begins the role of librarian I am, as a mediator of educational, cultural 

process, and disseminate information, is an environmental educator. 

Research conducted lead me to propose a revision of values and attitudes, 

from a certain reorganization of thought, an ecology of ideas and action, 

evidenced by readings of education and complexity, especially tuned to the 

writings of Edgar Morin. This thesis makes use of metaphor as a cognitive 

operator to emphasize the solar cycle, linking it to the development stages of 

this work. In summary, we have as a goal to emphasize the importance of the 

human condition, respect for nature and the principle of natural, cultural and 

social interdependence. In order for us to have a society that values 

relationships of solidarity with each other, respect and gratitude for living 

beings and Mother Earth. What leads me to converge, the reframing of the 

environment, understanding it as Integer Environment. 

 

Keywords: Environmental Education. Complexity. Integer environment. 

Nature. Environment. 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Com minha mãe, a pessoa que me ensinou a cuidar do  

planeta Terra .......................................................................................................... 33 

Figura 2: Poesia escrita em 1997 – “A lua e o sol” ............................................ 34 

Figura 3: Stand na feira de ciências de 1998, trabalho “As plantas” ........... 35 

Figura 4: Projeto apresentado na feira de ciências da escola, em 2001 .... 36 

Figura 5: Certificado de participação na Conferência 2003 ........................ 39 

Figura 6: Apresentação do processo da III CNIJMA ........................................ 39 

Figura 7: Participação no Encontro preparatório para a Rio+20 .................. 40 

Figura 8: Aprendemos no contato com natureza ........................................... 41 

Figura 9: Aprendemos brincando com jogos educativos .............................. 41 

Figura 10: Atividade com crianças do interior do estado do RN .................. 42 

Figura 11: Crianças criando artes durante a CNIJMA ..................................... 43 

Figura 12: Caminhada na Cúpula dos Povos durante a Rio+20 ................... 43 

Figura 13: Ato de entrega da Carta das Responsabilidades (produto  

final da II CNIJMA) ao Governo Federal, 2006 ................................................. 44 

Figura 14: Ato de entrega da Carta das Responsabilidades (produto  

final da II CNIJMA) ao Governo Federal, 2013 ................................................. 44 

Figura 15: Eu faço parte da mudança .............................................................. 45 

Figura 16: Momento de união que antecede o Abraço Coletivo ............... 45 

Figura 17: Momento de interação e aprendizado por meio da música ..... 45 

Figura 18: A união de muitas mãos em prol da educação para a paz ...... 46 

Figura 19: Jovens da REJUMA reunidos durante o VI Fórum .......................... 47 

Figura 20: A REJUMA é uma teia da vida, dinâmica realizada durante  

a IV CNIJMA ............................................................................................................ 47 



 

Figura 21: Folder de divulgação do IX EREBD, 2006 ......................................... 48 

Figura 22: Aula de laboratório durante a Caravana Ecológica ................... 49 

Figura 23: Paralelo entre a concepção de Prigogine e a vista do  

planeta Terra .......................................................................................................... 51 

Figura 24: Ceiça Almeida homenageando Edgar Morin antes de  

sua conferência “O destino da humanidade" ................................................. 52 

Figura 25: A turma do GRECOM (como Fredy González nos chama) ......... 53 

Figura 26: Poesia “Ao GRECOM com muito carinho” ..................................... 54 

Figura 27: Pôr do sol repousando sobre a linha do horizonte, pintando  

o céu em cores ...................................................................................................... 74 

Figura 28: Quadro “O Bibliotecário” (The librarian) de 1570, pintor Giuseppe 

Arcimboldo ............................................................................................................. 75 

Figura 29: Projeto educativo de contação de estórias na biblioteca do  

Parque das Dunas, no Dia das Crianças ........................................................... 77 

Figura 30: Oficina de cordel ambiental realizada na biblioteca durante  

a Conferência Estadual Infantojuvenil de Meio Ambiente ............................ 81 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BN Biblioteca Nacional 

CDD Classificação Decimal de Dewey  

CDU Classificação Decimal Universal 

CJ Coletivo Jovem pelo Meio Ambiente 

CNMA  Conferência Nacional de Meio Ambiente 

CNIJMA  Conferência Nacional Infantojuvenil de Meio Ambiente 

EA Educação Ambiental 

ENCJ Encontro Nacional dos Coletivos Jovens 

EREBD  Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia do 

Norte/Nordeste 

EUA Estados Unidos da América 

GRECOM Grupo de Estudos da Complexidade  

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDEMA  Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

MEC Ministério da Educação 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

NTICs Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

ONU Organização das Nações Unidas 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura 

PPP  Projeto Político-Pedagógico 



 

PNEA Política Nacional de Educação Ambiental 

PNMA  Política Nacional do Meio Ambiente 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PPGED Programa de Pós-Graduação em Educação  

REJUMA Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade 

RN  Rio Grande do Norte 

SEMA Secretaria Especial do Meio Ambiente 

SEMAM/PR Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 

UC Unidades de Conservação 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

ALVORADA ANUNCIADA......................................................................... 16 

AMANHECER: despertar de um aprendiz .......................................... 25 

SOL A PINO: o lume do ambiente inteiro .......................................... 55 

PÔR DO SOL: o bibliotecário inacabado e as cores no horizonte .. 69 

RAIOS DE REFLEXÃO ............................................................................... 83 

 



16 

 

 

ALVORADA ANUNCIADA 

 

 

Fonte: arquivo pessoal.

13 



17 

 

ALVORADA ANUNCIADA 

Meu caro senhor 

tenha paciência 

venho aqui 

com veemência 

pra lhe dizer 

que fazer poesia 

não é só carência 

ela tem seu valor 

e também é ciência. 
 

Tenho como iluminação o ciclo do dia como metáfora para fazer 

a narrativa científica que constitui esta dissertação de mestrado. 

Apresentarei a narrativa em três momentos: o amanhecer do dia, o 

momento do sol a pino e o crepúsculo. A representação do dia pelo sol se 

deu pelo entendimento de que o sol é luz, longevidade, energia e calor.  É o 

astro que nos dá a vida. 

O sol tem seus valores e significados culturais, Teresa Vergani, em 

seu livro Apontamentos sobre o Sol e seus Símbolos, diz que “a ‘razão’ não se 

divorciar do ‘símbolo’, é a ‘ciência’ não se divorciar da vida” (VERGANI, 

1997, p. 7), a ciência é oriunda da vida, que, por sua vez, é natureza. A 

autora também afirma que o sol tem diversos significados, respeitadas as 

particularidades de cada cultura. Em síntese, o sol é harmonia, é tempo, 

fertilidade, fogo, justiça, sabedoria. Destaca, porém, que a “ciência atual 

está mais interessada na eficácia da tecnologia do que no entendimento da 

Beleza, ou do Todo Harmonioso” (VERGANI, 1997, p. 29). Utilizo-me aqui da 

eficácia da tecnologia e da ciência para analisar o sol em seus aspectos 

químicos, para relacioná-lo com as analogias da minha pesquisa. Para Morin 

a construção de metáforas “permite religar homem e mundo; sujeito e 

objeto; natureza e cultura; mito e logos; objetividade e subjetividade; 
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ciência, arte e filosofia; vida e ideias” (MORIN apud ALMEIDA, 2002, p. 26). 

Escrever por meio de metáforas é uma forma de conseguirmos repassar as 

ideias com mais leveza, o que permite um melhor entendimento. 

Portanto, em sua formação química, o Sol é composto por quatro 

elementos, o hidrogênio, em maior quantidade, compreende cerca de 91% 

de sua totalidade. Esse, por sua vez, é o elemento mais encontrado no 

universo, tem como principal propriedade a combustão. Combustão é 

excitação, forte agitação, revolução que alvoroça os ânimos. Para mim, 

esta pesquisa é exatamente isso, uma revolução em minhas ideias e formas 

de entender a realidade, a partir de um pensamento mais direcionado à 

educação complexa. Essa combustão proporcionada pelo hidrogênio 

fornece ao Sol a luz que vemos aqui da Terra. Os aprendizados desta 

pesquisa me forneceram a luz que precisava no momento da escuridão 

relatada na seção anterior. 

O segundo elemento mais encontrado na formação solar é o hélio, 

com aproximadamente 8% de sua massa, assim como é o segundo na 

escala dos elementos mais encontrados no universo. É um gás leve, mais leve 

que o ar. O que nos permite voar, pois é utilizado em balões e dirigíveis. Ao 

longo desta pesquisa, me permiti voar. Posso ter ficado mais confuso, 

inquieto; no entanto, fiz leituras e obtive aprendizados que, muitas vezes, me 

deixaram mais leve que o ar; momentos nos quais minha mente pairava 

sobre o ar, apenas pensando sobre tudo que aprendera até ali. As poesias 

que permeiam o corpo desta dissertação são momentos desses voos leves e 

responsáveis que tive durante o período do mestrado. 

Sigo falando a respeito da formação química do Sol. Nele 

encontramos, em terceira escala de quantidade, o elemento químico 

oxigênio, com mínimos, mas não menos importante, 0,7% da massa solar. 

Sobre o oxigênio, talvez não seja preciso nos alongarmos, haja vista 

sabermos, desde os tempos de escola, da importância que tem para a vida 

na Terra. Afinal, esse é o elemento mais importante para a química orgânica, 

pois participa ativamente no ciclo energético dos seres vivos do planeta, 
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sendo ele essencial para nossa respiração celular. Em outras palavras, sem 

oxigênio não há vida. 

Como tudo na natureza tem sua importância, o elemento menos 

abundante encontrado na composição do Sol é o carbono (0,3% do total), 

mas com valor vital para nós seres vivos. Uma vez que é o insumo básico 

para a fotossíntese, geradora do oxigênio. Portanto, primordial para a vida 

também. 

Ao agrupar os elementos oxigênio e carbono, podemos inferir que 

trata-se de elementos vitais para a natureza. Logo, o paralelo de que esta 

pesquisa é vital, ou melhor, é vida, a minha vida. Esta, narrada a partir de 

minhas histórias, vivências, aprendizados, frustrações e expectativas. Cada 

momento preenchido pelas ideias dos autores lidos e estudados que 

dialogam com esta história. Vale ressaltar que nesta narrativa não me 

coloco em pedestal ou em um lugar de notoriedade, longe disso. Conto 

minha história, pois “são as nossas experiências a matéria-prima de nossas 

reflexões” (ALMEIDA, 2012, p. 23). Concordo, pois nós somos sujeitos e objetos 

de nossas reflexões. 

No primeiro momento deste trabalho, Amanhecer: despertar de um 

aprendiz, começo pela narrativa da minha história, desde meus primeiros 

contatos com a educação ambiental, até as vivências que me conduziram 

ao mestrado. Conto essa história por acreditar que a “interpretação da 

realidade é empreendida por sujeitos com valores e concepções que vão se 

consolidando por meio de suas experiências” (ALMEIDA, 2012, p. 18). Afinal 

de contas, a ciência é feita por homens, que fazem ciência, têm história, 

possuem experiências, as quais certamente contribuem para a sua própria 

formação, o que me leva a entender que não podemos separar o sujeito da 

pesquisa de seu objeto. 

Em Sol a pino: o lume do ambiente inteiro, trago a abordagem da 

educação ambiental. No primeiro momento, de maneira sucinta, traço uma 

perspectiva histórica, na qual abordo acontecimentos que marcaram a 

sociedade contemporânea do mundo ocidental acerca das preocupações 

com a temática ambiental. Em um segundo momento, discutido a EA sob a 
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perspectiva da complexidade, com base na religação dos saberes, o 

princípio de que toda educação é educação ambiental1, a lógica do 

sensível, a não monocultura da mente, a ecologia das ideias, culminando 

numa alfabetização ecológica. Como sugere Paulo Freire (1996), o modelo 

atual da educação precisa ser repensado, pois não estamos preparados 

para o processo de aprender a aprender e do aprendizado ao longo da 

vida. É preciso pensar a educação como força motriz no processo de 

reconstrução do indivíduo, tornando-o sujeito social ativo, capaz de construir 

novos caminhos no fazer contínuo do conhecimento. Ter em vista o 

pensamento educacional que adote um modelo em que haja diálogo 

crítico e uma abertura para o novo, afim de que essa transformação ocorra. 

Já Edgar Morin (2002), diz que precisamos do “ensino educativo”, cuja 

missão é transmitir mais que mero saber, mas também uma cultura que 

permita compreender nossa condição e nos ajude a viver; que favoreça, ao 

mesmo tempo, um “modo de pensar aberto e livre”. Em razão disso, nesta 

pesquisa utilizarei como referência teóricos, professores e ambientalistas 

reconhecidos tanto no Brasil quanto em outros países ocidentais. São 

intelectuais que enfatizam a importância da educação ambiental para o 

panorama desenvolvimentista atual, no que se refere aos impactos na 

sociedade em geral, interferindo diretamente na qualidade de vida e no 

equilíbrio do planeta. 

O sol continua com toda força sobre nossas cabeças, com a 

máxima intensidade de luz possível gerando energia. Sigo com a discussão 

sobre o meio ambiente ressignificando-o como um ambiente inteiro, 

oportunidade em que destaco a completude do meio. Momento do 

trabalho em que justifico a conjunção dos fatores culturais, naturais, sociais e 

individuais, ou seja, exemplifico que a cultura humanista e a cultura científica 

são indissociáveis. Evidencio que existe a real necessidade de uma mudança 

de valores e paradigmas, no tocante à compreensão do que seja o 

ambiente inteiro, para que as práticas das atividades de educação 

                                                 
1 David W. Orr escreve sobre essa abordagem no prólogo do livro Alfabetização Ecológica, 

de Fritjof Capra et al. (2006). 
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ambiental se tornem eficazes e responsáveis, que façam o indivíduo 

compreender que somos parte de um todo. Em síntese, nessa parte do 

trabalho, ressaltarei a importância da pessoa humana, o respeito pela 

natureza, o princípio da interdependência natural e cultural2, o bem-estar 

coletivo e, por fim, destacarei a necessidade de se preservar a Mãe-Terra. 

Seja pelo seu direito próprio à existência, seja para o usufruto das gerações 

futuras. 

Para mim, eis que o dia atinge seu momento mais sublime, estou 

em meio ao Pôr do sol: o bibliotecário inacabado e as cores no horizonte. 

Um fenômeno natural, magnífico, seja em cores, em sons, em paz, em 

mansidão, em luz e, inacabado. Ao trabalhar com a metáfora do pôr do sol, 

estou me valendo do mesmo artifício que Lévi-Strauss, quando descreve o 

pôr do sol como sendo a forma de compreender metaforicamente a sua 

estrutura do pensar. No seu livro Tristes Trópicos (1996), Claude Lévi-Strauss 

descreve em sete belas páginas o fenômeno do pôr do sol presenciado a 

bordo do navio que o trouxe pela primeira vez ao Brasil, em 1934. 

Interrogado por Boris Wiseman sobre o porquê de o autor ter feito essa 

descrição em Tristes Trópicos e, quinze anos depois, na última das Mitológicas 

– O Homem Nu, Lévi-Strauss responde que parece haver uma constante em 

seu pensamento, tendo adotado esse fenômeno da natureza como modelo 

para pensar os problemas etnológicos. Então, nada mais natural que, com o 

passar dos anos, esse mesmo fenômeno continue servindo de modelo para 

“expor a repetição e o lado inapreensível da natureza humana” (ALMEIDA, 

2012 p. 133). Dessa forma, faço-me valer desse modelo de Lévi-Strauss como 

o modelo do meu pensamento. Semelhante ao que Sócrates afirma: “só sei 

que nada sei”, acredito na incompletude do aprendiz. Esse cenário remonta 

exatamente o meu ingresso no mestrado, ao entrar em contato, pela 

primeira vez, com as leituras epistemológicas da ciência e da complexidade. 

A cada momento de compreensão de uma realidade complexa, um novo 

                                                 
2 Edgar Morin (2013) diz que Rousseau é um dos poucos pensadores que compreenderam a 

unidualidade humana constituída de cultura e natureza, sendo o homem 100% natureza e 

100% cultura. 
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real se depreende, e disso, uma nova compreensão de realidade passa a ser 

perseguida, é um movimento cíclico e incessante. Logo, quando penso que 

assimilei o conhecimento sobre determinado assunto, o sol acaba e inicia-se 

tudo de novo. Ou seja, um novo conhecimento está posto para que eu 

possa aprendê-lo. É esplendoroso admirar a beleza de um pôr do sol, porém 

é curto, é breve, é leve. Logo acaba e nasce tudo outra vez. 

Para que essa educação seja posta em prática e disseminada aos 

demais, se faz necessária a educação dos educadores, ou seja, uma 

reforma no tocante à educação, sugerida por Morin como a religação dos 

saberes e como a politização do pensamento, ideias que serão trabalhadas 

no decorrer desta dissertação. Portanto, é preciso pensar no que está por vir 

no dia após o pôr do sol. Será preciso a existência de profissionais que 

entendam a necessidade desse movimento constante do aprendizado ao 

longo da vida, uma vez que o conhecimento é inacabado. Como a 

educação é feita por profissionais de diversas áreas, é preciso que todos 

convirjam num mesmo sentido, para que seja possível tal mudança. Isso 

posto, é exatamente aqui que se justifica a inserção do profissional 

bibliotecário nesse processo de reorganização do pensamento e religação 

de saberes. Aliado a isso, tanto Edgar Morin quanto Paulo Freire, em seus 

escritos sobre a reforma da educação, preveem a necessidade de fomentar 

a criação e efetivação de novos espaços de aprendizagem. Local em que 

essa reforma do pensamento possa ser colocada em prática, que podem 

ser formais e informais, como escolas, bibliotecas e salas de aulas. Entretanto, 

devem, necessariamente, residir em todos os níveis da educação, desde o 

ensino básico à universidade. 

Não foi por acaso que escolhi falar do profissional bibliotecário 

exatamente no pôr do sol, momento do dia que considero mais especial. 

Para mim, a analogia do conhecimento inacabado é bastante útil ao 

contexto profissional do bibliotecário, desde sua formação nos bancos de 

uma universidade até a ressignificação dos já graduados. É pensando sob a 

ótica do pôr do sol como modelo do pensamento, que proponho essa 

reorganização da classe, religando a visão meramente técnica com a 
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formação humanista e cidadã do profissional, fazendo emergir um 

bibliotecário mestiço.  

Dessa forma, a experiência adquirida durante o estágio numa Sala 

Verde do município do Natal, no Rio Grande do Norte (RN), me fez abrir os 

olhos para essas cores no horizonte. Principalmente por ela assemelhar-se 

aos espaços de aprendizagem defendidos por Edgar Morin em seu livro Sete 

saberes necessários à educação do futuro (2011) e Paulo Freire no livro 

Pedagogia da autonomia (1996), conforme veremos na terceira parte desta 

dissertação. Uma vez que no Projeto Político-Pedagógico (PPP) das Salas 

Verdes (BRASIL, 2013), o caráter transdisciplinar, de uma prática de 

educação ambiental contínua, responsável e complexa está contemplado. 

Porém, o que posso observar na prática como bibliotecário não coaduna 

com esse caráter transdisciplinar. Logo, o objetivo desta pesquisa é fornecer 

uma fundamentação teórica e, consecutivamente, prática para que os 

profissionais bibliotecários estejam também atentos às necessidades 

educacionais de seus usuários e alunos, atentos a essa mudança diversas 

vezes já citada. Retomo a ideia de que as salas verdes possam se constituir 

como novos espaços de aprendizagem, mas não como único espaço, pois 

acredito que os profissionais bibliotecários podem adotar esse perfil em sua 

área de lotação, seja ela qual for. Evidencio que o projeto das salas verdes é 

uma política pública federal, fomentada pelo Ministério do Meio Ambiente 

do Brasil, e despende recursos públicos subutilizados, pois apesar de existente 

no país há alguns anos, conta com pouca visibilidade e usabilidade dos 

meios educacionais, para formação de sujeitos ecológicos. 

As cores no horizonte invadem o céu, numa dança harmônica de 

atitudes que o profissional bibliotecário pode adotar em sua práxis. O fim do 

pôr do sol nos mostra que o dia seguinte pode nos contemplar com outros 

espetáculos de tamanha grandeza. Um novo ciclo se inicia. A utopia de 

transformar o mundo é significada para mim em cores, nessas cores ao 

horizonte. É esse o desejo de mudança que quero deixar aos leitores deste 

texto. A ideia de que um novo mundo é possível, urgente e necessário. A 
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sustentabilidade3 permeada por uma educação complexa, responsável, 

crítica e inclusiva. Ou seja, uma educação pela paz. Educação viva e em 

cores. 

 

                                                 
3 Segundo Boff (2013), sustentabilidade é toda ação que fazemos para que cada ser, seja 

uma pedra, uma flor, um animal, ou mesmo o ser humano, possa continuar existindo, se 

autorreproduzindo, e possa coexistir com os demais seres, de maneira que haja um equilíbrio 

no processo de evolução do planeta Terra. 
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AMANHECER:  

despertar de um aprendiz 
 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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AMANHECER: despertar de um aprendiz 

 

Estou no escuro. Na calada da noite. Sozinho, em pensamento. Eis 

que surge uma confissão. 

Entrei na Pós-graduação em Educação no ano de 2013, fruto de 

uma formação em biblioteconomia, em sua maioria advinda de 

concepções engessadas, cartesianas, rígidas, repleta de padrões, normas e 

procedimentos técnicos. Paralelo a isso, tive uma formação empírica4, 

advinda das atividades de educação ambiental de que participei ao longo 

dos anos, o que me proporcionou elucidar meu caráter poético, permeado, 

em parte, pela lógica do sensível5 de Lévi-Strauss. 

Formei-me bifásico.  

De um lado, a formação superior acadêmica. Do outro, a 

formação da vida, baseada na experimentação, vivência, contato com a 

natureza, com o outro, na sensação do abraço, do toque, do carinho e do 

amor. 

Ligo a chave no sentido do polo positivo no momento em que 

adentro a sala de aula, ou mesmo nos campos de estágio obrigatórios ou 

não. Preciso aprender padrões técnicos inerentes à grande parte das 

disciplinas do meu curso, para poder compreender e estar introduzido no 

fazer biblioteconômico. Preciso saber classificar materiais informacionais de 

acordo com as tabelas de assunto da Classificação Decimal Universal (CDU) 

ou a Classificação Decimal de Dewey (CDD), necessito compreender o uso 

dos vocabulários controlados, thesauros, resumos e linguagem 

documentária, para poder indexar conteúdos informacionais. Aprendo as 

particularidades referentes às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para poder normalizar meus trabalhos e de terceiros. Isso 

tudo sem falar que, de acordo com a ABNT, não posso escrever um texto 

acadêmico/científico me incluindo como sujeito ao objeto de estudo. Todos 

                                                 
4 Empirismo (no francês empirisme) – Conjunto de conhecimentos adquiridos só pela prática. 
5 Em 1962, em seu livro Pensamento Selvagem, Claude Lévi-Strauss sugere que tenhamos 

uma “escuta perto da natureza”. A lógica do sensível tem como práticas o ato de cheirar, 

degustar, observar, tocar, ouvir, examinar, sentir em integração com o ambiente natural. 
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os textos precisam ser escritos na terceira pessoa do plural ou mesmo no 

infinitivo, ou seja, de maneira impessoal. Com isso, sintetizo nos pontos acima, 

apenas alguns atributos e conhecimentos que um estudante do curso 

precisa adquirir para atingir o grau de Bacharel em Biblioteconomia. 

Desligo. Sempre que voltava de uma viagem ou atividade de 

educação ambiental, colocava a chave do outro lado. No polo negativo. 

Grande parte dessas atividades, das quais pude participar mais ativamente 

a partir dos 16 anos (como será descrito adiante), me motivaram a repensar 

uma nova lógica do ser e estar com o meio ambiente (até então). São 

momentos ímpares, não por acaso que os considero como polo negativo, 

pois são frutos de vivências relacionadas com a natureza. Momentos em que 

me limitava a sentar para contemplar o mar, o sol ou o canto dos pássaros. 

Aprendizados por meio de músicas e poesia. Troca de experiências como 

forma de conhecer o novo, o outro, e identificar um novo real. Uma vivência 

em ambientes que me formaram mais humano, romântico e poético. 

Situações que me permitem “injetar a poesia na prosa da vida”, como 

afirma Edgar Morin (2005). 

Eis que encontro o Grupo de Estudos da Complexidade da UFRN, 

por meio das leituras de Edgar Morin. Um lugar dentro da academia que faz 

ciência com rigor, no entanto, sem a rigidez do pensamento. Um espaço 

mais aberto ao pensamento selvagem proposto por Lévi-Strauss em seu livro 

homônimo, espaço que me permite fazer bricolagens6. Encontrei no grupo 

um lugar em que pude religar-me as minhas vivências da educação 

ambiental em conjunção com minha formação acadêmica. Acima de tudo, 

encontrei ali o afeto. 

Hoje compreendo que posso fazer ciência com poesia; que fazer 

ciência é descrever a natureza, é envolver-me com o que digo. Aprendi 

com as leituras de Ceiça Almeida que escrever é inscrever-se, e com Michel 

                                                 
6 Bricolagem (no francês bricoleur) – termo utilizado pelo antropólogo francês Claude Lévi-

Strauss para descrever uma ação espontânea. Formas de ação oriundas do pensamento 

mitológico, que não obedece ao rigor do pensamento científico. É algo gerado pela 

imaginação humana, baseado na experiência do indivíduo, de acordo com os 

conhecimentos preexistentes na mente do imaginador. Um bricoler é um artesão. 
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de Montaigne que “sou eu mesmo a matéria do meu livro” (MONTAIGNE 

apud ALMEIDA, 2012, p. 22-23). 

Não desacredito, por conseguinte, dos ensinamentos que tive na 

minha graduação. Afinal, o conhecimento não pode ser suprimido, tudo que 

aprendemos torna-se o ponto de partida para um novo entendimento do 

que é a realidade. Meu ingresso no mestrado me fez apenas superar minha 

visão rígida acerca da academia. Assim, consigo compreender a 

importância de padrões e normas para a ciência. Mas também sei que a 

universidade não é regida apenas por esse modelo. Como afirma Edgar 

Morin (2011), são “opostos que se complementam”. 

Agora não ligo nem desligo mais. Religo. 

Portanto, esta dissertação é escrita na religação desses dois polos. 

Nela escreverei prosa, narrativas e poesia, utilizarei normas obras de arte e 

fotografias. 

Uma metamorfose acontece. 

Não serei mais bifásico. 
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Acende. 

Acende sim. 

Sai de mim. 

Quero luz. 

De saber. 

Do viver. 

Enlouquecer. 

Quero ver. 

Amanhecer. 
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Esta não é simplesmente uma pesquisa de mestrado, muito mais 

que isso, é um retrato de uma vida, da minha vida. Orientada segundo a 

história de tudo que já vivi até aqui, pois “tudo que sabemos, sabemos por 

nossa própria experiência”, disse o físico austríaco Prêmio Nobel de Física em 

1933, Erwin Schrödinger (ALMEIDA, 2012, p. 14). Minha história em sua maioria 

narrada em prosa, outras vezes, em poesia, numa dialógica com autores 

que me fazem refletir sobre minha forma de pensar e agir. Por que falar de 

mim? Respondo com a afirmação de Edgar Morin: porque “pus minha vida 

nas ideias e as ideias na minha vida” (MORIN apud ALMEIDA, 2012, p. 29). 

O ato de contar uma história evidencia o fato de que as 

“narrativas expõem o lado vivo de uma ciência levada a efeito por pessoas 

de carne e osso, minadas por suas euforias, pessimismos, obsessões, 

emoções” (ALMEIDA, 2012, p. 17). Faço uso desta narrativa em primeira 

pessoa por acreditar no discurso de autoridade, defendido por Isabelle 

Stengers no livro A invenção das ciências modernas (2002), ao dizer que “os 

autores no sentido medieval são aqueles cujos textos revestem autoridade”, 

autoridade pelo que leu, vivenciou, estudou e sentiu. Portanto, o pesquisador 

deve assumir seu próprio discurso, ser responsável pelo que diz. Não 

podemos ser neutros no fazer científico, pois, segundo Ceiça Almeida (2012), 

a impessoalidade na pesquisa amesquinha a singularidade das narrativas e 

pode criar um discurso que desautorize uma concepção adversa. 
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Palavra 

dita ou escrita 

apenas transmitida 

na hora certa ou errada 

que motivam, confundem e enganam 

reorganiza e agoniza 

a ordem do pensamento. 

 

Ideias e ideais 

em Mia Couto e Milton Santos 

Ortega e Garcet 

Morin e Prigogine 

e ela 

a borboleta 

a querida Ceiça Almeida. 

Embebida de educação 

para um futuro diferente 

rupturas e terremotos 

numa metamorfose coerente 

do sapo e da borboleta 

na complexa compreensão de mundo 

sequências e recorrências 

num caminho profundo. 

Em suas narrativas do real 

a linguagem da sensibilidade 

organiza um meta intelectual. 

 

Tudo é breve. 

A vida, leve. 

De mim emerge 

de forma natural 

certas vezes... 

um ser irracional.

 

Amanheceu. Neste novo dia temos o despertar de um aprendiz. 

Sou acordado por uma pessoa que tem papel fundamental em 

minha vida, seja nos aspectos pessoais, de formação acadêmica ou de 

minhas concepções: minha mãe. 

Desde criança era levado constantemente por ela ao seu local de 

trabalho, o IBAMA, órgão que até então era responsável por todas as 

questões ambientais no cenário nacional7. Logo cedo, fui vivenciando 

                                                 
7 Hoje, existe o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), criado 

em 2007, uma autarquia federal responsável por executar as ações do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Além de fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 
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experiências e saberes diferenciados, estreitando, assim, meus laços com a 

natureza. Participei diversas vezes de atividades lúdicas, recreativas, sociais, 

colônia de férias, trilhas ecológicas, dentre outras. O que, aos poucos, foi 

despertando em mim cada vez mais o interesse pelas questões relacionadas 

ao meio ambiente, justamente por ter tido, desde cedo, esse contato mais 

próximo com o ambiente natural. Hoje, após conhecer um pouco sobre a 

história da educação, fruto dos aprendizados do mestrado, posso traçar um 

paralelo entre meu contato com a natureza e a minha percepção da 

concepção de educação na obra Emílio ou da educação, de Jean-

Jacques Rousseau (2004). Em poucas palavras, posso dizer que, de acordo 

com meu entendimento, o processo educacional da criança deva emergir 

de seu contato com a natureza, respeitando seu desenvolvimento físico e 

cognitivo, pois é um processo subordinado à vida. A função do preceptor é 

a de preservar a criança, de entender que ela deve aprender por si mesma, 

na observação e contato com as coisas, por meio do aprendizado ao longo 

da vida, vivendo cada fase da infância na plenitude de seus sentidos. Paro 

por aqui com minhas teorizações sobre a obra e consigo ver em minha mãe 

o papel de preceptor suscitado por Rousseau. Uma vez que, desde cedo, 

ela proporcionou a mim um processo educacional em contato constante 

com as coisas da natureza. 

 

                                                                                                                                                         
preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para 

a proteção das Unidades de Conservação (UC) federais.  

Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/ 
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Figura 1: Com minha mãe, a pessoa que me ensinou a cuidar do planeta Terra, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Como reflexo da minha educação, comecei a esboçar alguns 

escritos sobre fatores e fenômenos da natureza. No ano de 1997, aos dez 

anos de idade, quando cursava a 5ª série do ensino fundamental, participei 

de um concurso de poesia na escola, cuja temática era alusiva ao dia 

mundial do meio ambiente. Nesse concurso participei com a seguinte 

poesia: 



34 

 

 

Figura 2: Poesia escrita em 1997 – “A lua e o sol”. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Não consigo me lembrar em qual colocação fiquei, o que, no 

momento já não tem tanta importância. Mas sim, posso dizer que em 

primeiro lugar estava o princípio da minha percepção sobre os cenários da 

natureza. Ao longo da minha vida escolar, participei de diversos concursos 

de redação e poesia, atividades ligadas à semana do meio ambiente, feira 

de ciências e trabalhos escolares, estando sempre atento aos temas 

relacionados. 

Aos doze anos, quando estava cursando a 6ª série, eis que surge 

meu primeiro trabalho escolar sobre algo relacionado ao meio ambiente. 

Um trabalho feito para a feira de ciências da escola, no qual falamos das 
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plantas, mais precisamente das espécies nativas das florestas brasileiras. Foi 

um trabalho que ganhou destaque na escola, premiado entre os melhores 

daquele ano. Elaborado em conjunto com a disciplina de ciências, com a 

qual eu mais me identificava, pela relação que visualizava entre as coisas da 

natureza. Arrisco-me a dizer que minha professora, naquele tempo, já 

demonstrava características de ter um pensamento complexo, uma vez que 

em suas aulas fazia questão de relacionar o conteúdo das diversas 

disciplinas, contextualizava o ensino de ciências interligado com outros 

conteúdos/saberes. Não posso afirmar se ela mesma havia tido essa 

percepção do que é complexo, mas já o era em suas práticas. Abaixo, uma 

foto do nosso trabalho no stand da feira de ciências da escola.  

 

 

Figura 3: Stand na feira de ciências de 1998, trabalho “As plantas” 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Na linha do tempo, outros trabalhos escolares foram elaborados 

com a mesma temática. Até que chego aos 14 anos e, no primeiro ano do 

ensino médio, apresento, também durante a feira de ciências da minha 

escola, mais um trabalho sobre a questão ambiental. Dessa vez, o trabalho 

era voltado para a preocupação com o lixo, cujo tema foi “Educação 

ambiental: uma alternativa para solucionar o problema do lixo, melhorando 

a qualidade de vida”, e um dos seus objetivos era falar ao público sobre a 
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importância da relação existente entre Homem-Meio ambiente. A 

preocupação em relacionar homem e meio ambiente já demonstra uma 

evolução no meu pensamento ecológico, pois começo, mesmo que de 

maneira embrionária, a pensar nessa relação como algo importante para 

compreendermos os problemas ambientais que estão postos. Segue abaixo 

a capa do projeto citado: 

 

 

Figura 4: Projeto apresentado na feira de ciências da escola, em 2001. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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O tempo passa. Esbarro-me com o ano de 2003. Um daqueles anos 

difíceis, da escolha do curso no vestibular. Aquela dúvida que paira sobre a 

mente da maioria dos estudantes, ao escolher o que fazer para a vida toda. 

Naquele momento, ainda não entendia direito a relação entre as áreas do 

conhecimento, não conhecia nada de transdisciplinaridade, complexidade, 

jamais havia escutado o nome de Edgar Morin, por exemplo. Achava que 

realmente teria que fazer um curso que, por hipótese alguma, poderia 

mudar de área, ou religá-lo a outras áreas. Bom é saber que, com o 

amadurecimento intelectual, posso continuar no processo de aprendizado 

constante, perambular por outras áreas, ver novas formas de fazer ciência e 

de produzir conhecimento. Aprendi a metamorfosear-me. 

Eis que surge então o convite para participar de algumas reuniões 

com certos jovens que falavam de educação ambiental, numa tal 

conferência de meio ambiente. Mais uma vez evidencio a importância da 

minha mãe nesse processo de alvorecer. Foi por meio de sua atuação no 

IBAMA que ela ficou sabendo da existência do processo de conferência e 

então resolveu me convidar a participar dessas reuniões. Logo de cara não 

entendia bem do que se tratava, mas, sem hesitar, aceitei de prontidão o 

convite. Ali estava eu, em mais um processo de aprendizagem. 

Adentrei em mais uma aventura, conhecer pessoas novas, trocar 

experiências, aprender, conversar, seguir novos caminhos, ouvir falar de 

educação ambiental. Enfim, conheci uma realidade distante da maioria dos 

meus colegas, poucos jovens do meu convívio falavam dessa temática, 

aquele seria um universo saboroso para desfrutar. Estava no meio de jovens 

que pensavam algo parecido comigo, que se preocupavam com o outro, 

com o meio, com as pessoas menos favorecidas. Algo que me tocou 

profundamente, já que simplesmente: 
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Eu vivo. 

Um-com-o-outro 

um              sem 

    o        outro 

um para o outro 

        um 

independente  

                    do 

outro. 

Nós vivemos. 

Eu vivo. 

Vivo. 
 

Ali me encontrei. Conheci jovens que viviam como eu vivo. O 

contato com esses jovens veio preencher um vazio de pensamentos que 

havia dentro de minha mente. Naquela idade a maioria dos jovens pensava 

quase que exclusivamente em festas, consumismos, namoros, roupas, 

padronização de ações e pensamentos. Aquelas reuniões de que 

participava eram responsáveis pela construção da I Conferência Nacional 

de Meio Ambiente (CNMA). Foi exatamente ali que me vi inserido, pois 

encontrei nesses jovens uma falta de padrão totalmente condizente com os 

meus anseios, eram como uma exceção à regra. Passei então a fazer parte 

desse grupo, denominado naquela ocasião de Conselho Jovem de Meio 

Ambiente, que pouco tempo depois viria a ser chamado de Coletivo Jovem 

pelo Meio Ambiente, como é denominado até hoje. Um grupo de jovens 

ambientalistas, preocupados com as questões socioambientais, de 

sustentabilidade, fomentado pelas ações do Ministério da Educação (MEC) 

e do Meio Ambiente (MMA), por intermédio das atividades da Conferência. 
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Figura 5: Certificado de participação na Conferência 2003. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Aquele ano que a princípio se mostrou difícil e complicado para 

meu futuro, tornou-se promissor. Meu ingresso no Coletivo Jovem foi um 

divisor de águas em minha vida. Reconduziu minhas práticas, me 

proporcionou trocas de experiências fantásticas, novos aprendizados, 

pessoas novas e amizades novas. A partir daquele momento, um novo jovem 

se formava e se reformulava. Jovem esse que se desordenava, permeado de 

“agitações, dispersões, irregularidades, instabilidades, perturbações, 

encontros aleatórios, desorganizações, ruídos e erros” (MORIN, 1982, p. 74). 

Para que esse novo ordenamento se tornasse real, foi necessária uma 

desordem de ideias, práticas e pensamento, o que permitiu a minha 

mudança. Segundo Edgar Morin, “um universo que fosse apenas ordem seria 

um universo sem devir, inovação, criação” (MORIN apud ALMEIDA, 2012, p. 

109).  

 

Figura 6: Apresentação do processo da III CNIJMA, 2009. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 7: Participação no Encontro preparatório para a Rio+20, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Sim, não posso esquecer de mencionar o vestibular. Fiz para 

biblioteconomia, área do conhecimento relativamente nova, 

demasiadamente ampla, que me possibilitaria atuar de maneiras variadas, 

com um vasto horizonte cultural, consolidando-se como a área em que atuo 

até os dias de hoje. Nesse momento da história, minha vida acadêmica se 

entrelaça com minha atuação dentro do Coletivo Jovem. Bagunçando 

minhas ideias, tornando-me aquele ser bifásico8 descrito em minha confissão. 

O Coletivo Jovem, apelidado carinhosamente de CJ, é um grupo 

nacional organizado em cada estado do país, com o intuito de articular 

pessoas e organizações, fazer circular informações de forma ágil, pensar 

criticamente o mundo a partir da sustentabilidade, planejar e desenvolver 

ações e projetos, produzir e disseminar propostas (trans)formadoras com 

base na premissa do agir local e pensar global. O grupo tem três princípios 

que norteiam todas suas ações, são eles: 

 Jovem educa jovem 

 Jovem escolhe jovem 

 Uma geração aprende com a outra. 

No primeiro Encontro Nacional dos Coletivos Jovens (ENCJ), 

realizado no final de 2013, em Pirenópolis/Goiás, um quarto princípio foi 

                                                 
8 Uma vivência técnica e poética. 
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incorporado ao CJ, que permeia os outros três, qual seja, a cultura de paz. 

Para a adoção desse princípio, tomamos por base a lógica do cuidado, o 

cuidado com o outro, comigo mesmo, com os seres vivos, não vivos, com a 

espiritualidade, e o cuidado especial com a Mãe- Terra. 

 

  

 

 
 

 

Crianças se juntam pra mudar o mundo,  

em rede. 

Pra balançar o mundo 

Pra chacoalhar o mundo e você 

Pra transformar o mundo 

Pra transmutar o mundo, e você? 
 

Cada pessoa é uma história  

Cada pessoa é uma estrada 

Cada pessoa é uma escola em construção 

Cada pessoa é uma escola 

Cada pessoa é uma história 

Cada pessoa é uma estrada em construção 

Cada pessoa é uma é uma estrada 

Cada pessoa é uma escola 

Cada pessoa é uma história em construção 

Convida mais um pra vir 

Aprender com esses mistérios 

Escolha mais um pra vir 

Celebrar o nosso tempo 

Somos pais e filhos 

de um mesmo destino 
 

Aprender a amar  

Aprender a se amar  

Aprender a amar um ao outro 

E ao Planeta 

Planeta terra  Planeta água 

Planeta fogo  Planeta ar 

 

(Karina Perpétuo, Neusa Helena Barbosa, Carolina 

Ramalhete, Naiara Campos) 

Figura 8: Aprendemos no contato com 

natureza, 2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 9: Aprendemos brincando com 

jogos educativos, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Junto ao CJ desenvolvi inúmeras atividades, participei de diversos 

eventos científicos, adquiri uma infinidade de conhecimentos. Faço um 

breve relato dessas experiências que vivenciei com o CJ:  

 

 

Figura 10: Atividade com crianças do interior do estado do RN, 2007. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Elaboração de projetos e desenvolvimento de atividades de 

formação de crianças, jovens e adolescentes com a temática da 

educação ambiental. 

 Participação em várias edições do Fórum Brasileiro de Educação 

Ambiental. 

 Projetos de educação ambiental desenvolvidos em escolas 

públicas do interior do estado. 

 Atividades de capacitação nas cinco edições do Encontro 

Nacional de Juventude e Meio Ambiente, promovidos pelo 

Ministério da Educação. 

 Formação de professores das redes Municipal e Estadual de 

ensino. 

 Participação do Encontro Nordestino de Educação Ambiental. 

 Inserção da juventude em espaços de decisão política e 

governamental. 
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 Jornada Internacional de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

 Construção e execução das Conferências Infantojuvenis de 

Meio Ambiente (CNIJMA) em suas 4 edições. 

 

           

  Figura 11: Crianças criando artes durante  Figura 12: Caminhada na Cúpula dos 

        a III CNIJMA, 2009.         Povos, durante a Rio+20, 2012. 

  Fonte: arquivo pessoal.    Fonte: arquivo pessoal 

 

Cito apenas alguns momentos por entender que não caberia aqui, 

neste trabalho, detalhar todos eles, pois creio não haveria uma finalidade 

objetiva para tal. No entanto, confiro um destaque especial às conferências 

infantojuvenis de meio ambiente em suas quatro edições (primeira em 2003 e 

quarta em 2013), por acreditar em sua importância para a promoção da 

educação ambiental junto às crianças. A CNIJMA, de acordo com seu 

regulamento, é um processo dinâmico de diálogos e encontros voltado para 

o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas, baseia-se numa 

educação crítica, participativa, democrática e transformadora. O público-

alvo da conferência é composto por crianças de 11 a 14 anos de idade 

inseridos no ensino fundamental. Em suas quatro edições, contaram com 

cerca de 18 milhões de pessoas e 58 mil escolas envolvidas em todo país. 

Avalio como positivo esse processo, tanto do ponto de vista qualitativo 

como quantitativo. Haja vista que é um processo de amplo aprendizado, no 

qual levamos para dentro das escolas a temática da sustentabilidade de 
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maneira abrangente, perpassando por todas as disciplinas, pelas instâncias 

da escola e pela comunidade escolar. O Coletivo Jovem se fez presente em 

todas as etapas dessas quatro edições, ensinando e aprendendo com as 

crianças. Tais experiências proporcionaram vasta troca de conhecimentos, 

responsabilidades, amizades, saberes, informações. E mais... Afetos. 

 

 

Figura 13: Ato de entrega da “Carta das 

Responsabilidades” (produto final da II 

CNIJMA) ao governo federal, 2006. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Figura 14: Ato de entrega da “Carta das 

Responsabilidades” (produto final da IV 

CNIJMA) ao governo federal, 2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 

As experiências citadas mostraram-me que o CJ é considerado 

uma linha fora do padrão, um grupo que sente, que pensa, que faz, que vive 

diferente da massificação encontrada hoje na sociedade. Aproprio-me das 

palavras do colega Juliano Petrovich Bezerra e afirmo que o CJ é uma “ilha 

de resistência” no mar de padronização da sociedade. Por meio de suas 

vivências, o autor contextualiza as ilhas de resistência, que são: 

  

“lugares, pessoas, ilhas que mantêm costumes e saberes antigos, 

formas particulares de sentir o mundo ao seu redor, os homens, os 

animais, as plantas, as rochas, até seres não viventes, mestres ou 

encantados, guias espirituais; são, ainda, espaços onde se preze pelo 

Amor, pelo Respeito, pelo Carinho, pela Hospitalidade, pela 

Simplicidade” (BEZERRA, 2013, p. 17-18). 
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Figura 16: Momento de união que antecede o Abraço Coletivo9, 2006. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Figura 17: Momento de interação e aprendizado por meio da música, 2010. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

                                                 
9 Abraço coletivo – ritual de celebração dos membros do Coletivo Jovem pelo Meio 

Ambiente. 

Figura 15: Eu faço parte da mudança, 2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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O Coletivo Jovem, diante dos desmandos atuais da civilização, de 

uma sociedade que destrói o próprio cenário em que vive e que destrói a si 

mesmo, é um grupo que valoriza as culturas, os saberes tradicionais, a 

música, a poesia, o abraço, o com-tato, com-trato, o amor, o zelo pelo outro 

e o afeto. É um grupo que tem se mostrado como semente de uma nova 

consciência, uma nova ética do cuidado, que adota uma postura 

sustentável de ser, de estar e de agir com a natureza. Um grupo que 

contribui para o que acredito ser um caminho para a educação ambiental 

que contemple o todo, uma educação para a paz. 

 

Figura 18: A união de muitas mãos em prol da educação para a paz, 2006. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Em 2003, os CJ criaram a Rede de Juventude pelo Meio Ambiente 

e Sustentabilidade (REJUMA), que visa aglutinar outros grupos e movimentos 

sociais para além dos Coletivos Jovens, organizações que coadunam com 

esse mesmo perfil de entendimento da temática ambiental sustentável. É 

uma rede que contribui consideravelmente para que tenhamos outras “ilhas 

de resistência”. 
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Figura 19: Jovens da REJUMA reunidos 

durante o VI Fórum, 2009. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Figura 20: A REJUMA é uma teia da vida, 

dinâmica realizada durante a IV CNIJMA, 

2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 

Segue o bonde da história. Entro na universidade, no curso de 

biblioteconomia. Durante minha formação acadêmica, repleta em sua 

maioria de conhecimentos técnicos, busquei, em outras fontes, estabelecer 

relações entre a biblioteconomia e a educação ambiental em seu 

entendimento complexo, mesmo que alheio à grade curricular do curso. 

Ainda calouro, participei de alguns encontros estudantis, ingressei no Centro 

Acadêmico do meu curso e realizei leituras de temas transversais, para 

complementar minha formação com uma visão um pouco mais holística. 

Dessa forma, escrevi dois artigos sobre a “Biblioterapia”, que trabalha a 

terapia através da leitura, desenvolvi projetos de contação de estórias com 

crianças no meu campo de estágio e participei de encontros científicos.  

No 5º período do curso, fiz parte da comissão organizadora do IX 

Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia do Norte/Nordeste 

(EREBD), realizado em 2006, em Natal, cujo tema foi: “Ética e informação 

ambiental: a necessidade de uma nova consciência”, proposto por mim 

durante as reuniões da comissão organizadora. No início fui até chamado de 

louco, por sugerir um tema tão estranho aos olhos da biblioteconomia, até 

então. Não posso afirmar fielmente que fomos pioneiros, mas, pelos anais dos 

encontros estudantis de biblioteconomia, até aquele ano, nenhum deles 

havia tratado da temática ambiental. Foi um encontro que proporcionou à 
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classe estudantil da biblioteconomia começar a pensar no que o 

bibliotecário tinha a contribuir para a educação ambiental. Seja pelo simples 

fato de disseminação da informação ambiental, seja pela promoção de 

projetos e atividades de educação ambiental a partir das bibliotecas, uma 

vez que esta é um espaço promotor de cultura e de novos saberes. 

 

 

Figura 21: Folder de divulgação do IX EREBD, 2006. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Em 2006, fui estagiário da Sala Verde do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA). Lá, pude vivenciar in 

loco a importância do bibliotecário no processo de educação ambiental. 

Participei como estagiário do projeto Caravana Ecológica, com perfil 

itinerante, recreativo e educativo, voltado para estudantes, professores e 

demais segmentos da sociedade. O objetivo desse projeto é possibilitar à 

população do Rio Grande do Norte o acesso às informações relacionadas 

ao meio ambiente, e assim, contribuir para as mudanças de 

comportamentos, hábitos e ações quanto à sustentabilidade. Dentre as 

ações realizadas nesse projeto, destaco o teatro ambiental, oficinas de 

reciclagem e de artesanato, palestras e minicursos sobre a questão 

socioambiental, testes de laboratório, espaço de leitura e atividades lúdicas 

como contação de estórias e cinema na praça. Enfim, uma gama de 
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atividades recreativas e educativas voltadas para o público do interior do 

Estado do RN, que contempla todas as faixas etárias. 

 

 

Figura 22: Aula de laboratório durante a Caravana Ecológica, 2006. 

Fonte: http://www.idema.rn.gov.br/ 

 

Minha formação acadêmica culminou no meu trabalho de 

conclusão de curso. Escrevi a monografia sobre o profissional bibliotecário e 

a educação ambiental, cujo título é “Educação ambiental: possibilidades de 

inserção do bibliotecário neste contexto social”. Nesse trabalho, falo da 

importância do bibliotecário atuar com um método transdisciplinar, em 

cooperação com profissionais de outras áreas do conhecimento. Defendo a 

ideia do bibliotecário como educador ambiental. No sistema de 

desenvolvimento atual, vemos as questões socioambientais renegadas e 

relegadas. É fundamental que esse profissional esteja atento à necessidade 

de se pensar e agir sob uma nova lógica, como alternativa de mudança 

para o contexto atual, pois estamos diante de uma emergência ecológica, 

como pontua Leonardo Boff (2013) no livro Sustentabilidade: o que é – o que 

não é. Novamente, aos olhos da academia, estava eu sendo um louco, por 

propor como tema de monografia um assunto quase nunca abordado na 

biblioteconomia. 
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“Dizem que sou louco, por pensar assim... 

Mas louco é quem me diz, que não é feliz. 

Eu sou feliz...” 

(Música Balada do Louco – Os Mutantes) 

 

Seguindo a balada deste louco, o qual me definiram e me 

identifiquei como tal, durante minha pesquisa de monografia, encontrei um 

artigo científico datado de 1986 em que Anna da Soledade Vieira, 

professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), já utilizava de sua “loucura” para falar de educação 

ambiental na biblioteconomia. Foi um artigo que me deu maiores 

elucidações de que eu estava seguindo por um caminho outrora percorrido. 

Percebi que não estava errado ao pensar a religação de áreas do 

conhecimento. É o que também defende Morin (2011, p. 13), ao afirmar que: 

 

“é importante ter o pensamento complexo, ecologizado, capaz de 

relacionar, contextualizar e religar diferentes saberes ou dimensões 

da vida. A humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas 

mais sensíveis, pessoas responsáveis e comprometidas com a 

transformação de si e do mundo.” 

 

É nesse momento em que conheço o pesquisador francês Edgar 

Morin, autor do livro Sete saberes necessários à educação do futuro, e 

encontro ali ideias que alimentam ainda mais os meus anseios, sonhos e 

expectativas. Sonho esse que tinha de propor uma educação ambiental 

não mais voltada apenas para os animais, a água, a coleta seletiva ou as 

plantas conforme o paradigma reducionista10, encontrado às claras em 

teorizações e práticas da educação ambiental até os dias atuais. Mas sim, 

encontrei o sonho de dizer e fazer o que minhas experiências desde criança 

                                                 
10 Reducionismo é apresentado e definido como algo que foi reduzido, transformado, 

modificado, manipulado, em nome da ciência. De um modo geral, diz respeito à divisão do 

todo em partes para que possa ser mais bem explicado. 
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já me mostravam; a educação ambiental é mais que uma visão 

reducionista, é uma prática que contempla a totalidade dos fatores 

existentes na natureza (homem, terra, desigualdades sociais, água, cultura, 

energia, fome e outros) e suas inter-relações, a educação ambiental é uma 

educação complexa. Dessa forma, bibliotecários, biólogos, historiadores, 

pedagogos e demais profissionais podem atuar nessa ágora do saber, afinal, 

Morin (2011, p. 35) já disse que “é preciso efetivamente recompor o todo 

para conhecer as partes”.  

Foi no mesmo livro Sete Saberes de Morin que vi pela primeira vez o 

termo complexidade, com o qual me identifiquei de cara, pois acredito que 

todas as coisas no mundo estão interligadas, “tecidas juntas”. A Mãe-Terra é 

uma só, não haveria como estarmos nela sem estarmos ligados uns aos 

outros. Nessa mesma lógica, Ilya Prigogine disse que “há uma história 

cosmológica, no interior da qual há uma história da matéria, no interior da 

qual há uma história da vida, na qual há, finalmente, nossa própria história” 

(PRIGOGINE apud ALMEIDA, 2013, p. 6). Assim sendo, ao compararmos a 

concepção de Prigogine com a imagem do planeta Terra, fica evidenciado 

que podemos distinguir, mas não podemos separar o que é o homem, o que 

é planta, o que são animais, micro-organismos ou até mesmo as cidades. 

 

     

Figura 23: Paralelo entre a concepção de Prigogine e a vista do planeta Terra 

             Fonte: http://www.guiageo-mapas.com/ 

 

Somos interdependentes. Seres vivos e não vivos. 
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Depois da minha monografia e a obtenção do grau de bacharel 

em biblioteconomia, o próximo contato que tive com Edgar Morin foi no dia 

de sua conferência em Natal, O destino da humanidade. Noite de lua cheia, 

que pude ouvir e viajar pelas sábias palavras desse “eterno estudante”11. 

 

 

 

 

Chego ao ano de 2013 e meu ingresso no mestrado em Educação, 

no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN. Encontrei o Grupo 

de Estudos da Complexidade, carinhosamente chamado de GRECOM, após 

conhecer os escritos de Edgar Morin. Dessa forma, apresento meu projeto 

para a linha de pesquisa na qual o GRECOM está inserido e conquisto a 

vaga para o mestrado. 

A priori, meu projeto de mestrado tinha como objetivo analisar as 

Salas Verdes do município do Natal, projeto financiado pelo Ministério do 

Meio Ambiente. Meu interesse por essa temática se deu pelo fato de já ter 

sido estagiário de uma unidade, bem como por ter a ligação com minha 

área de formação acadêmica e, igualmente, por acreditar na proposta do 

Projeto Político-Pedagógico proposto para as Salas Verdes. No entanto, aos 

poucos percebi que minha imersão como sujeito na militância ecológica no 

                                                 
11 Expressão que ele próprio se auto define. 

Figura 24: Ceiça Almeida homenageando Edgar 

Morin antes de sua conferência “O destino da 

humanidade”, 2010. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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coletivo jovem toma grande parte de minha vida. Fato que me fez deixar de 

lado, por hora, essa análise das Salas Verdes. Assim, minha pesquisa de 

dissertação se reordenou, deslocando-se para uma narrativa de minhas 

experiências, conforme já evidenciada nos parágrafos anteriores. 

 

 

Figura 25: A moçada do GRECOM (como Fredy González nos chama), na Casa Mãe-Terra12, 

2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Finalizo então esta primeira parte de minha narrativa com uma 

poesia escrita aos que fazem o GRECOM, criada na oportunidade do meu 

ingresso no grupo, logo nos primeiros dias de vida dentro deste. Entrego-lhes 

de corpo e alma, uma poesia de minha prosa da vida “ao GRECOM com 

muito carinho”. 

 

                                                 
12 A Casa Mãe-Terra foi construída com a parceria do Instituto de Desenvolvimento do Meio 

Ambiente (IDEMA), está situada no Parque Estadual Dunas do Natal, uma reserva florestal 

urbana. A Casa foi concebida por Maurício de Camargo Panella, uma edificação que tem 

a forma de uma mulher ao parir de cócoras. Exemplifica o bem-sucedido elo e a 

complementaridade entre saberes e técnicas da arquitetura científica e saberes e técnicas 

dos conhecimentos tradicionais não acadêmicos. Como obra de arte, a Casa Mãe-Terra 

representa, com sua forma esférica, circular e acolhedora, a conjunção e o abraço. 



54 

 

 

Figura 26: Poesia “Ao GRECOM com muito carinho”, 2013. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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SOL A PINO: 

o lume do ambiente inteiro 
 

 

 

Fonte: Wendy Carlos, Jonathan Kem, NASA, 1999. 

 

 



56 

 

SOL A PINO: o lume do ambiente inteiro 

 

Meio 

inteiro 

meio 

doente 

remanescente 

que sente 

o cuidado 

do homem 

ausente 

o homem 

sem mente 

que age 

e mente 

não planta 

semente 

destrói 

a gente 

o meio 

ambiente.

 

O sol está a pino, no zênite, no alto do céu, em seu ponto máximo. 

Pego carona na sombra de uma árvore para fazer uma breve 

contextualização histórica sobre os acontecimentos que suscitaram a 

educação ambiental no Brasil. Faço tal relato mesmo conhecedor de que o 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação13 possibilita 

que dados históricos estejam mais acessíveis para a comunidade global do 

que outrora. Porém, sinto-me no dever de traçar uma curta linha do tempo, 

para que os leitores deste trabalho possam entendê-lo sem a necessidade 

de recorrer ao uso de outras fontes de informação. Uma vez que será 

fundamental entender esse processo histórico para compreender a 

dialógica do ambiente inteiro, em sua complexidade de fatores naturais, 

que será trabalhada mais adiante. 

Há aproximadamente quatro bilhões de anos, o equilíbrio do 

planeta Terra esteve resguardado, porém, com o surgimento da espécie 

humana, há cerca de 100 mil anos, o processo de destruição e desequilíbrio 

                                                 
13 Em suma, a internet é o principal advento das novas tecnologias de informação e 

comunicação. 
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desse planeta tem sido evidenciado por diversos fatores. O desequilíbrio é 

causado em grande parte pelo ser humano, justamente por sua prática de 

sobrevivência gananciosa.  

As leituras de Genebaldo Freire Dias (2004) me permitem afirmar 

que a maior influência do homem sobre o meio ambiente pode ser vista a 

partir da chegada dos povos portugueses. No princípio, o território brasileiro 

era ocupado pelas nações indígenas, que sobreviviam por meio do 

extrativismo dos recursos naturais que tinha como único fim a subsistência. 

Assim sendo, pode-se afirmar que tais práticas são sustentáveis por 

basearem-se na extração sistemática dos recursos, respeitando o ciclo de 

regeneração da natureza. Com a chegada dos portugueses, houve 

exterminação de grande parte dos índios que aqui habitavam, pois o 

objetivo dos europeus estava baseado em seu interesse pelas riquezas 

naturais que existiam em solo brasileiro. Nesse período as intensas 

devastações ambientais começaram, haja vista que os europeus 

acreditavam que os recursos naturais eram inesgotáveis. Lamentavelmente, 

esse pensamento ainda se faz presente em grande parte da população, 

não só a brasileira, mas também em nível mundial. O entendimento de que 

os recursos naturais são infindáveis vem perpassando as gerações, fazendo 

parte do modo de vida atual. Segundo Leonardo Boff (2013), cientistas da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirmam que, atualmente, a 

Terra está precisando de um ano e meio para repor os recursos naturais que 

o homem tira dela durante um ano. São recursos tais quais a vitalidade do 

solo, a água, a camada atmosférica e outros. 

Com o grande avanço nas devastações, a percepção de que os 

recursos eram finitos foi se expandindo. Como exemplo dessa consciência, 

Dias (2004) observa que no Brasil, em 1850, foi criada a Lei nº 601 de Dom 

Pedro II, que proibia a exploração florestal nas terras descobertas. Entretanto, 

essa lei foi ignorada, dando continuidade ao desmatamento para 

implantação das monoculturas do café e da cana-de-açúcar. Até que, em 

1920, o pau-brasil foi considerado extinto no território brasileiro. Um marco 

negativo para a nossa história. 
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O início do século XX foi marcado pela implementação do modelo 

neoliberal de desenvolvimento, o qual visava sempre o maior lucro possível 

numa escala mínima de tempo. Com a forte expansão da industrialização, 

oriunda da Revolução Industrial, no século anterior, os recursos naturais e 

humanos eram cada vez mais utilizados, ou melhor, explorados. Então, a 

partir disso, se consolida o capitalismo internacional, que anda 

paralelamente ao paradigma positivista14 da ciência, bem como o 

pensamento por meio de uma ética antropocêntrica, o Homem como 

centro de tudo, com plenos poderes e direitos sobre a Terra. Nesta 

perspectiva, há uma passagem na Bíblia, em Gênesis, que pode esclarecer 

as origens da cultura antropocêntrica:  

 

“Deus disse: Façamos o Homem a nossa imagem e semelhança, e 

que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais 

domésticos, todas as feras e todos os repteis que rastejam sobre a 

terra” (GÊNESIS 26:28 apud GRÜN, 1996, p. 23). 

 

Essa passagem bíblica mostra o quão o Homem é colocado numa 

posição de dominador dos recursos naturais, sejam minerais, animais ou 

vegetais. Ainda no século XX, essa visão antropocêntrica fomenta a 

preocupação com a preservação do meio ambiente, pelo fato de poder 

comprometer a existência do homem. Ou seja, era difundida a ideia de que 

a natureza precisava ser preservada apenas para garantir ao homem sua 

exploração. 

Em 1962, é publicado o livro Silent spring (Primavera Silenciosa), da 

jornalista Rachel Carson, que se torna um clássico em toda história do 

movimento ambientalista, pois tratava da perda da qualidade de vida. Foi a 

partir desse cenário que vários grupos e movimentos sociais começaram a se 

preocupar com as questões ambientais. 

                                                 
14 O positivismo é uma linha teórica francesa, idealizada principalmente por Augusto Comte 

e John Stuart Mill, e defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de 

conhecimento verdadeiro. De acordo com a linha positivista, só podemos afirmar que uma 

teoria é correta se ela for comprovada por métodos científicos válidos. Os positivistas não 

consideram os conhecimentos ligados às crenças, saberes tradicionais e mitológicos. Para 

eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. 
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Não poderia deixar de citar Cascino (2003), ao afirmar que o 

grande momento dessa época aconteceu em maio de 1968, em Paris, com 

as chamadas “Barricadas do Desejo”, que tinham como slogan “Por um 

planeta mais azul”. Era um movimento de estudantes e proletariados que 

clamavam por um planeta novo – mais azul – como o chamavam, criando 

um novo pensamento humano. Nesse movimento, a Universidade de Paris foi 

tomada pelos estudantes, bem como algumas fábricas. Eram movimentos 

que visavam, sobretudo, à diminuição de todas as formas de violência 

praticadas pelos Estados (durante os períodos de guerra) e principalmente, a 

queda do capitalismo e a igualdade entre as classes da sociedade. 

Ainda em 1968, segundo Grün (1996), um grupo de profissionais das 

mais diversas áreas começa a se reunir periodicamente na cidade de Roma, 

liderado pelo industrial italiano Aurélio Peccei. O objetivo era discutir a crise 

ambiental pela qual estavam passando, em um mundo de recursos finitos, 

assim como sugerir práticas alternativas. Surge então o Clube de Roma. 

Devido ao histórico de grandes problemas e impactos ambientais ocorridos 

no início do século, o Clube de Roma publica um Relatório intitulado “Os 

limites do crescimento”, que relatava a busca incansável do crescimento da 

sociedade a qualquer custo, sem a preocupação com seu custo natural. O 

relatório já demonstrava que o consumo geral da humanidade iria levar o 

planeta ao colapso, entretanto, tal documento foi rejeitado pelos 

governantes. Nesse mesmo ano, no Brasil, é criado o primeiro curso de pós-

graduação em Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Em 1972, houve a reunião de 113 países em Estocolmo, na Suécia, 

para a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 

Homem e o Meio Ambiente. Como produto da reunião, foi elaborada a 

Declaração sobre o Ambiente Humano, por representantes que objetivavam 

a discussão sobre desenvolvimento e ambiente, a elaboração do conceito 

de ecodesenvolvimento e, ainda, as possíveis soluções para os problemas 

ambientais. Dentre as recomendações dessa conferência, destaca-se a 96ª, 

uma vez que se sugere que o desenvolvimento da educação ambiental (EA) 

seja considerado como o elemento principal para o combate à crise 
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ambiental instaurada no mundo. Como resposta à declaração elaborada 

pelos representantes da Conferência da ONU, no Brasil, em 1973, é criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA15), integrante do Ministério do 

Interior, que, entre diversas atividades, começa a pensar a educação 

ambiental (DIAS, 2004). 

Ao final do ano de 1977, acontece em Tbilisi/Geórgia a I 

Conferência Intergovernamental sobre educação ambiental, organizada 

em parceria entre Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). Essa conferência configurou-se como o ponto de 

partida para a constituição de um Programa Internacional de EA, 

delimitando suas diretrizes, definindo seus objetivos e estratégias. Genebaldo 

Freire Dias (2004) afirma que esse encontro é considerado em nossos dias 

como decisivo para os rumos da EA em todo o mundo. Nesse contexto, 

inicia-se nas universidades brasileiras, o processo de criação de cursos de 

graduação e pós-graduação com a temática do meio ambiente, ecologia, 

educação ambiental, agroecologia, engenharia sanitária, dentre outros. 

Em 1981, a Lei nº 6.938 foi homologada pelo Presidente João 

Figueiredo, que versava sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

no intuito de situar a EA como um dos meios possíveis para se garantir a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade de vida. Já em 1988, a 

Constituição Brasileira disponibiliza em seu escopo um capítulo e um artigo 

específicos para o Meio Ambiente. O artigo 225 assevera que: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

§1º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

(BRASIL, 2002, p. 129-130). 

                                                 
15 A Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990, cria a Secretaria do Meio Ambiente 

da Presidência da República (SEMAM/PR), como órgão de assistência direta ao Presidente 

da República. E, em 1992, através da homologação da Lei nº 8.490, de 19 de novembro, a 

SEMAM/PR transforma-se em Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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Como efeito da Constituição Brasileira, cria-se, em 1989, o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais 

conhecido como IBAMA, órgão federal, com superintendências regionais e 

estaduais, que originou-se através da fusão de outros órgãos.  

Chegamos ao ano de 1992, quando no Rio de Janeiro acontece a 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

conhecida por Rio-92 ou Eco-92. Mais uma vez, metas e diretrizes estatais 

foram traçadas e rechaçadas pelos governantes.  

Dentre os documentos produzidos na Rio-92, destaco a Carta da 

Terra, que é uma declaração de princípios fundamentais para a construção 

de uma sociedade global, justa, sustentável e pacificadora. Essa carta 

objetiva sensibilizar os povos e nações, para um novo sentido de 

globalização, que se responsabilize pelo bem-estar da família humana e do 

mundo em geral. Detém uma visão ética inclusiva que reconhece a ligação 

entre a proteção ambiental, os direitos humanos, o desenvolvimento 

humano equilibrado e a paz. Faz crescer um novo pensamento sobre as 

relações humanas e o modelo de desenvolvimento atual, no intuito de gerar 

um novo conceito, mais amplo, sobre o que constitui uma comunidade 

sustentável e o próprio desenvolvimento sustentável. Pode ser percebida 

como de fato a carta em que a Mãe-Terra escreve aos seus filhos – os seres 

humanos – clamando socorro e mostrando para a humanidade a maneira 

correta agir. 

Não é por acaso que escolho falar da Carta da Terra, eu o faço 

pelo fato de acreditar que ao longo de todo histórico traçado, esse é o 

primeiro documento a tratar a educação como uma educação de base 

complexa e cujo texto é fruto de uma pesquisa de oito anos, a qual teve a 

contribuição diversos tipos de grupos e movimentos da sociedade mundial. 

Levando em consideração saberes científicos e tradicionais, pois 

participaram da pesquisa comunidades indígenas, líderes governamentais, 

movimentos negros da África, grupos religiosos, grandes centros de pesquisa 

científica, ademais, todas as pessoas que podiam trazer alguma ideia de 
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como tratar o planeta Terra. Ou seja, é uma carta que contempla a 

complexidade de fatores presentes na natureza.  

Após a elaboração da Carta da Terra, considero relevante citar 

apenas a aprovação da Lei nº 9.597/1999, que dispõe sobre a EA e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).  

Termino este breve histórico sentado à sombra de uma árvore, e 

pensando em tudo que foi relatado, me pergunto: por que ainda estamos 

passando por essa emergência ecológica16 nos dias atuais? Será que com 

todo contexto citado, o ser humano ainda não aprendeu que é parte de um 

organismo vivo e necessita coexistir com os demais seres vivos e não vivos 

do planeta? 

Vejo que o problema é de entendimento e compreensão do que é 

a natureza. Na pesquisa que fiz sobre o histórico da educação ambiental, 

com exceção à Carta da Terra, vigora na maioria dos relatórios e 

documentos técnicos o paradigma da disjunção. 

Morin (2000) argumenta que o paradigma da simplificação é 

regido ora pela disjunção, ora pela redução, um velho princípio que nos 

obriga a separar, simplificar, reduzir, sem poder comunicar aquilo que está 

disjunto e sem poder conceber os conjuntos ou a complexidade do real. 

Faço um paralelo com Morin ao dizer que a maioria das ações ambientais 

no período histórico trabalhado nesta pesquisa faz parte de uma “ciência 

sem consciência”, decorrente do distanciamento entre sujeito e objeto. 

Edgar Morin (2014, p. 2) alerta que o excesso de especialização dificulta o 

entendimento acerca dos problemas conjunturais, em razão da dificuldade 

de compreensão do contexto, uma vez que,  

 

 

 

 

                                                 
16 Emergência ecológica é a situação pela qual o planeta Terra vem passando frente ao 

modelo de desenvolvimento atual, no qual os recursos naturais são extraídos sem a devida 

preocupação com a regeneração dos mesmos. Leonardo Boff (2013) diz que é questão de 

“vida ou morte”, pois dos dezessete itens fundamentais para a vida, quinze estão em 

acelerado processo de degradação. 
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“Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente 

econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos 

estas dimensões separadamente, e não umas em relação com as 

outras. O princípio de separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre 

uma pequena parte separada do seu contexto, mas nos torna cegos 

ou míopes sobre a relação entre a parte e o seu contexto. Além 

disso, o método experimental, que permite tirar um "corpo" do seu 

meio natural e colocá-Ia num meio artificial, é útil, mas tem os seus 

limites, pois não podemos estar separados do nosso meio ambiente.” 

 

Creio que precisamos pensar a práxis da educação ambiental sob 

essa lógica da religação, da conjunção, da concepção real da natureza. 

Precisamos entender que o homem não tem se relacionado positivamente 

com a natureza, apesar de ser parte dela. Somos como um tecido formado 

por diferentes fios que se transformam numa só teia. Isso é tudo, isso se 

entrecruza, transpassa e se entrelaça para formar a unidade da 

complexidade.  

Se pensarmos num jardim onde escutamos o murmúrio das árvores, 

o canto dos pássaros, onde sentimos o vento tocar nossa pele e o sol 

aquecer nosso corpo... E se pensarmos num centro de uma cidade grande, 

onde encontramos pessoas famintos pedindo esmola, executivos apressados 

em seus celulares, lojistas gritando para vender suas promoções, pessoas 

esperando um transporte público lotado... Qual desses cenários podemos 

dizer que é natureza? 

Do ponto de vista reducionista, diriam que apenas o cenário do 

jardim se trata de natureza. Porém, pelo ponto de vista complexo17 da 

educação ambiental, ambos os cenários se tratam de natureza. Nesse 

sentido, Capra (2006, p. 47-48) afirma que: 

 

“Sistemas vivos incluem mais do que organismos individuais e suas 

partes. Eles incluem sistemas sociais – família ou comunidade – e 

também ecossistemas. Muitos organismos estão não apenas inscritos 

em ecossistemas, mas são eles mesmos ecossistemas complexos, 

contendo organismos menores que tem considerável autonomia e 

estão integrados harmonicamente no todo. Todos esses organismos 

                                                 
17 Remonta a ideia de religação em oposição ao reducionismo cartesiano. Traz uma 

perspectiva de que um sistema complexo não pode ser explicado apenas pela soma de 

seus componentes. Tem como um dos direcionamentos de que o todo é maior do que a 

simples soma de suas partes. 
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vivos são totalidades cuja estrutura específica surge das interações e 

interdependência de suas partes.” 

 

E ainda, Edgar Morin (2009, p. 14) diz que 

 
“A inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do 

mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, 

unidimensionaliza o multidimensinal. Atrofia as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de 

um julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo.” 

 

Portanto, o problema ecológico não é somente um problema 

técnico, mas um problema epistemológico e, sobretudo, ético. A partir do 

momento em que o ser humano conseguir internalizar essa compreensão de 

que a natureza é um processo sistêmico vivo, e que não somos senhores 

possuidores da mesma, nem podemos utilizá-la da maneira que queremos, é 

que será possível entender o meio ambiente como um ambiente inteiro.  

Diante da concepção do ambiente inteiro é que, na minha visão, 

poderemos tratar das práxis da educação ambiental. Na concepção de 

Ferreira (2004), educação diz respeito a um processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, 

visando a sua melhor integração individual e social. Isto é, um processo 

intelectual do indivíduo, para que este possa estar integrado à sociedade. 

Com base nesse autor, pode-se ver que o termo ambiental significa relativo 

ou próprio do meio ambiente e que, por sua vez, é “o conjunto de 

condições naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e 

os seres humanos” (FERREIRA, 2004)18. O meio ambiente, por sua vez, é 

formado pelos seguintes fatores sociais: cidadania, ética, comportamento, 

bem-estar, estado de espírito, trabalho, saúde, alimentação, higiene, cultura, 

civilidade, convivência, respeito, dentre outros; bem como pelos fatores 

naturais que são: solos, água, florestas, relevo, geologia, paisagens, clima, 

fauna, flora etc. 

                                                 
18 Essa citação direta está sem número de página por se tratar de uma obra eletrônica, 

disponível em CD-ROM. 
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Para tanto, se for traçada uma relação entre os termos, temos que 

a educação ambiental é um processo contínuo de aprendizagem e de 

interação entre os seres humanos na natureza, proporcionando o 

desenvolvimento intelectual e social que visa à sustentabilidade do planeta. 

Isabel Carvalho, em seu livro que trata da formação do sujeito 

ecológico, delimita a transição da palavra ecologia, que transita das 

ciências biológicas para as ciências humanas: 

 

“Podemos ver como a palavra ecologia transbordou os limites da 

ciência biológica e ecológica, transitando do campo estritamente 

científico das ciências naturais para o campo social. No mundo 

social essa palavra foi apropriada e retraduzida por uma diversidade 

de práticas não científicas, como as ações e movimentos sociais, e 

acabou ganhando novos significados, agora ligados à utopia de um 

mundo melhor, ambientalmente preservado e socialmente justo. Um 

conjunto de ações políticas inspiradas pelo desejo de ver uma 

relação mais harmoniosa entre sociedade e ambiente passou a ser 

conhecido como lutas ecológicas. Tais ações constituíram um 

movimento social, o movimento ecológico, que se caracteriza pela 

compreensão holística do mundo e defende a construção de 

relações ambientalmente justas com a natureza e entre os seres 

humanos. Assim, há o deslocamento da ideia de ecologia, que 

passa a denominar não mais apenas um campo do saber científico, 

mas também um movimento da sociedade, portador de uma 

expectativa de futuro para a vida neste planeta. Mais do que a 

ciência ecológica, é o ecologismo que constitui a origem da EA e da 

formação do sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004, p. 40). 

 

Observo que a educação ambiental tem um caráter 

transdisciplinar, devendo ser trabalhada de forma igual entre todas as áreas 

do conhecimento, caso contrário, não surte o efeito necessário e desejável, 

assim como mostra Loureiro (2004, p. 81): 

 

“A falta de percepção da Educação Ambiental como processo 

educativo, reflexo de um movimento histórico, produziu uma prática 

descontextualizada, voltada para a solução de problemas de ordem 

física do ambiente, incapaz de discutir questões sociais e categorias 

teóricas centrais da educação. E mais, a ausência de reflexão sobre 

o movimento ambientalista, seus propósitos e significados políticos, 

levou à incorporação acrítica por parte dos educadores ambientais, 

das tendências conservadoras e pragmáticas dominantes, 

estabelecendo ações educativas entre o social e o natural, 

fundamentadas em concepções abstratas de ser humano e 
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generalistas e idealistas no modo como definem a responsabilidade 

humana no processo de degradação ambiental. Portanto, houve a 

possibilidade institucional e histórica de concretização de uma 

Educação Ambiental que ignorou princípios do fazer educativo e a 

diversidade e radicalidade inserida no ambientalismo, perdendo o 

sentido de educação como vetor da transformação social e 

civilizacional.” 

 

É sob essa perspectiva que devemos entender a EA. Ou seja, como 

uma prática de transformação social, que necessita da ação conjunta de 

todos cidadãos e dos setores da sociedade, como defende Mauro 

Guimarães, ao dizer que, 

 

“é dessa forma que a educação ambiental crítica, voltada para a 

formação da cidadania ativa e planetária, poderá ser um 

importante instrumento que contribua para a gestação de relações 

sustentáveis, em qualquer que seja o espaço, entre sociedades 

humanas e a natureza, já que é intrínseca, a essa concepção de 

educação ambiental, a conquista de espaços de participação e 

mobilização, nas diferentes escalas de gestão” (GUIMARÃES, 2004, p. 

80). 

 

No processo de educação ambiental atual, a maioria dos teóricos 

são os próprios agentes ambientais, membros atuantes na luta pelo equilíbrio 

do meio ambiente e que contribuem na construção de conceitos e diretrizes 

para a melhoria da qualidade de vida na Terra, fortalecendo e ampliando 

ainda mais o debate socioambiental nas universidades e em eventos da 

área. São esses que estão inserindo em seus pensamentos, livros e discussões 

a temática socioambiental para designar, de forma mais complexa, o foco 

de ação da EA. segundo Carvalho (2004, p. 37),  

 

“A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa 

e interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como um campo de 

interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica 

dos processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se 

modificam dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva considera o 

meio ambiente como espaço relacional, em que a presença 

humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou 

desagregadora (“câncer do planeta”), aparece como um agente 

que pertence à teia de relações da vida social, natural e cultural e 

interage com ela. Assim, para o olhar socioambiental, as 
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modificações resultantes da interação entre os seres humanos e a 

natureza nem sempre são nefastas; podem muitas vezes ser 

sustentáveis, propiciando, não raro, um aumento da biodiversidade 

pelo tipo de ação humana ali exercida.” 

 

A meu ver, é dessa maneira que os ambientalistas devem pensar e 

atuar. A visão socioambiental, bem definida por Isabel Carvalho, deve ser 

tomada como ponto de partida para a luta ambiental. Como já dito 

anteriormente, devemos entender o meio ambiente como a totalidade do 

planeta, onde o ser humano está envolvido e tem papel preponderante no 

equilíbrio do mesmo. Com isso, pode-se observar que problemas sociais 

como a violência, pobreza, cidadãos apolíticos, drogas, exploração sexual, 

e outros, são todos objetos de luta dos movimentos sociais.  

 

“A educação ambiental para a sustentabilidade equitativa é um 

processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a 

todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que 

contribuem para a transformação humana e social e para a 

preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam 

entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer 

responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e 

planetário. Consideramos que a preparação para as mudanças 

necessárias depende da compreensão coletiva da natureza 

sistêmica das crises que ameaçam o futuro do planeta. As causas 

primárias de problemas como o aumento da pobreza, da 

degradação humana e ambiental e da violência podem ser 

identificadas no modelo de civilização dominante, que se baseia em 

superprodução e superconsumo para uns e em subconsumo e falta 

de condições para produzir por parte da grande maioria. [...] 

Consideramos que a educação ambiental deve gerar, com 

urgência, mudanças na qualidade de vida e maior consciência de 

conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos e 

destes com outras formas de vida” (TRATADO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, 2002, p. 1). 

 

É nesse cenário em que consiste minha concepção de ambiente 

inteiro. Baseada no entendimento de que tudo que conhecemos, que 

sentimos, que comemos, onde andamos e respiramos, faz parte de um todo 

único e complexo. O ambiente inteiro é o local comum a todos os seres 

viventes e não viventes, que, independente da forma que se relacionam 

com o meio, habitam o mesmo organismo vivo, a Terra. Ou seja, fazemos 
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parte de um mesmo ambiente, não pela metade ou pelo meio. Um 

ambiente inteiro. Esse é o caminho para nos tornarmos sustentáveis, éticos, 

ecológicos, ambientalistas, cuidadores da Terra, educadores ambientais 

enfim, seres humanos que não veem a natureza sob a ótica do 

antropocentrismo, mas sim do biocentrismo, colocando a vida como centro 

do cosmos. 

Concluo afirmando com Edgard de Assis Carvalho que “a 

recuperação da natureza só se efetivará se conseguirmos exercitar a 

solidariedade”, e ainda, que “para dialogar é necessário que as partes 

envolvidas suspendam crenças, pressupostos e preconceitos, para que a 

comunicação e o fluxo das ideias se efetivem” (CARVALHO, 2012, p. 65). 
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PÔR DO SOL:  
o bibliotecário inacabado e as cores no horizonte 

 

 

Fonte: arquivo pessoal.
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PÔR DO SOL: o bibliotecário inacabado e as cores no horizonte 

 

Metamorfosear... 

 

É tempo 

de reforma 

ordem e desordem 

que transforma 

o físico e o pensamento 

sempre é tempo 

de mudar 

vamos todos juntos, 

metamorfosear? 

 

Guarda livro 

joga fora 

papelada 

empoeirada 

pasta velha 

foto antiga 

tanta coisa desarrumada. 

 

 

Toda mudança 

traz morte, 

esperança 

uma certa dose  

de desconfiança 

e daí? 

Vamos juntos nessa dança? 

 

E agora... 

nos resta sonhar 

ler, escrever, bailar 

o bibliotecário é inacabado 

e aí... 

vamos, 

metamorfosear? 

 

O sol já está próximo ao horizonte. A enorme bola de fogo está 

prestes a repousar sobre os limites visuais do homem. O pôr do sol é um 

fenômeno natural muito caro a mim, por isso que trago nesta parte do 

trabalho as percepções acerca da práxis do profissional bibliotecário. 

Contemplo esse fenômeno como o fim de um ciclo, o fim de um dia. O 

bibliotecário inacabado remonta à ideia de Lévi-Strauss (1996) e traz à tona 



71 

 

a terceira lição de uma ciência primeira sugerida por Ceiça Almeida (2012), 

ao tratarem o pôr do sol como modelo do pensamento. Para Lévi-Strauss seu 

pensamento é da ordem do fugaz, do repetitivo, do recorrente e do 

imprevisível, como observa ao falar do pôr do sol: 

 
“Estamos diante de uma realidade extraordinariamente complexa, 

cujo desenrolar é imprevisível e que devemos, de todo modo, tentar 

descrever com precisão. E no final, uma vez encontrada uma 

organização, ou pelo menos tendo imaginado que poderia 

encontrá-la, eu a via inevitavelmente terminar como o espetáculo 

do sol poente” (LÉVI-STRAUSS apud ALMEIDA, 2012, p. 133). 

 

É o reconhecimento de que o conhecimento é incompleto, 

portanto, inacabado. O profissional bibliotecário necessita entender o 

sentido dessa metáfora e compreender que somos um profissional 

inacabado, por isso, a importância de estar atento aos novos desafios da 

sociedade contemporânea. Ser um profissional que busque uma formação 

constante e transdisciplinar, religada às mais diversas áreas do saber. Não só 

os de ordem técnica, mas, sobretudo, os de ordem natural. 

 

“Há duas fases bem distintas num pôr de sol. No inicio, o astro é 

arquiteto. Somente em seguida (quando os seus raios chegam 

refletidos e não mais diretos) Ele se transforma em pintor. Desde que 

desaparece atrás do horizonte, a luz enfraquece e faz aparecer 

planos cada vez mais complexos” (LÉVI-STRAUS, 1996, p. 64). 

 

Parafraseando Lévi-Strauss, o bibliotecário se divide nessas duas 

fases, na primeira, do arquiteto, entendo como a formação técnica. Já na 

segunda, necessita metamorfosear-se em pintor, movido pela arte, pela 

cultura, pelos aspectos humanistas da profissão. Essas duas fases podem ser 

melhor entendidas se olharmos para o surgimento da profissão no Brasil. 

O curso de Biblioteconomia foi trazido ao Brasil pela primeira vez 

por meio da Biblioteca Nacional (BN), no Rio de Janeiro, em 1911. A base 

epistemológica desse curso era fundamentada na formação erudita 

herdada da tradição francesa da École de Chartes. 
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Essa formação com base na escola francesa é conhecida como 

clássica. Os candidatos dessas vagas deveriam assumir um perfil baseado na 

função social do profissional, preocupado com o bem-estar e a qualidade 

de vida, padrões da primeira escola de formação de profissional para 

bibliotecas do mundo, a École de Chartes em Paris. Nessa concepção 

humanista oriunda da formação europeia, a condição para ser bibliotecário 

era possuir “cultura geral, o que incluía, além de conhecimento da língua 

materna, demonstrado em prova escrita, saberes universais dos diversos 

campos, aliados aos domínios dos idiomas falados nas Artes, Ciências e 

Letras” (CASTRO, 2000, p. 69). 

Noutro ponto está a criação, em 1929, do curso de 

Biblioteconomia de São Paulo, no Makenzie College. Este, por sua vez, 

fundamentado nas teorias americanas de ensino, cuja visão era voltada 

para as tecnologias.  

Com isso, a profissão de bibliotecário ficou dividida entre o social 

(visão clássica) e tecnológico (visão americana), como caracteriza Pena 

(2007, p. 50): 

 

“O primeiro perfil, de influência francesa, apresentava uma 

formação mais intelectualizada e o último, sob influência americana, 

tinha a característica de privilegiar a técnica nos primórdios 

representada pelo meticuloso trabalho de manipulação de normas e 

regras para a organização da catalogação, classificação etc. Esta 

diferenciação de perfis de formação se deu até o ano de 1944, 

período a partir do qual houve a equiparação curricular com 

prevalência do modelo americano.” 

 

Daí, vemos atualmente a predominância pelo perfil tecnológico na 

maioria dos currículos das universidades brasileiras, deixando a desejar – em 

grande parte – no que diz respeito à formação social, ecológica e humana 

do bibliotecário. 

É importante que haja um equilíbrio entre a formação técnica e 

humana da profissão, tendo em vista que “o bibliotecário exclusivamente 

preso aos números da sua tabela de Dewey é também inferior ao que a 

biblioteca representa como cultura e às próprias funções que deve 
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desempenhar” (MARTINS, 2002, p. 338). Dizia Paulo Freire que, “formar a 

experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que 

há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter 

formador” (1996, p. 33). E ainda, Edgar Morin diz que, “para articular e 

organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas 

do mundo é necessária a reforma do pensamento” (2011, p. 33). 

A falta do diálogo, dentro e fora da academia, a respeito da 

função social e humanista do bibliotecário, ou seja, da sua responsabilidade 

como sujeito da cultura, tem dificultado a percepção da necessidade de 

realização de ações voltadas às causas socioambientais. Muitos 

bibliotecários nem sabem da possibilidade de trabalhar a educação 

ambiental nas bibliotecas, bem como em salas de aula em parceria com os 

professores. Para Claude Lévi-Strauss (1996, p. 66),  

 

“Nada mais misterioso do que o conjunto dos processos sempre 

idênticos, mas imprevisíveis, pelos quais a noite sucede ao dia. Sua 

marca aparece subitamente no céu, acompanhada de incerteza e 

de angústia.” 

 

Estamos cotidianamente acompanhados de incertezas e de 

angústias acerca das práticas cotidianas da profissão. Para tanto, é preciso 

que haja uma metamorfose do bibliotecário, a formação acadêmica 

precisa levar em consideração “um ensino educativo”, Edgar Morin diz que 

“a missão desse ensino é transmitir não o mero saber, mas uma cultura que 

permita compreender nossa condição e nos ajude a viver; que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre” (2009, p. 11). Trago com 

esta pesquisa a ideia de um bibliotecário que repense diariamente suas 

práticas, assim como no pôr do sol, que a cada dia se renova. É 

fundamental estarmos preparados para o processo do aprender a aprender 

e do aprendizado ao longo da vida. Um modelo de aprendizado que surge 

como força motriz no processo de reconstrução do indivíduo, tornando-se 

um sujeito social ativo, capaz de apontar novos caminhos no fazer contínuo 

do conhecimento. O pensamento educacional que siga um modelo 
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dialógico, crítico e uma abertura para o novo, afim de que essa 

transformação ocorra na classe biblioteconômica. 

Neste momento, o sol está rachando a linha do horizonte. Partindo-

se como uma gema, escorrendo-se em cores amareladas pela imensidão do 

céu. Vislumbro um bibliotecário transmutado, mestiço, a gênese de um 

bibliotecário ecológico. 

  

 

Figura 27: Pôr do sol repousando sobre a linha 

do horizonte, pintando o céu em cores, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Bibliotecários... 

Somos educadores? 

Somos mediadores? 

Somos leitores? 

Somos professores? 

Das respostas não sei, mas mando um recado 

Somos um profissional inacabado. 

Na busca pela educação. 

Digo que somos mestiços. 

Somos complexos. 

Nunca completos. 

Um simples cidadão. 
 

 

Figura 28: Quadro “O Bibliotecário” (The librarian)  

de 1570, pintor Giuseppe Arcimboldo. 

Fonte: figura retirada da internet 
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Esse bibliotecário mestiço pode permutar por novos espaços de 

atuação, bibliotecas mais dinâmicas, espaços de aprendizagem, lugares 

capazes de abrigar um profissional mais atento à temática social e 

sustentável. Retomo, brevemente, a ideia inicial de meu projeto de 

mestrado, as Salas Verdes. Pois visualizo esse espaço como um lugar onde o 

bibliotecário mestiço possa atuar na promoção da cultura, mediação da 

informação, respeito à natureza, no desenvolvimento de atividades lúdicas e 

recreativas. São espaços socioambientais que servem tanto de centros de 

informação quanto para promover uma formação ambiental de seus 

usuários. Sua proposta visa à disponibilização e democratização da 

informação ambiental, possibilitando a reflexão acerca da complexidade 

da natureza. Não só por meio da leitura, mas numa perspectiva articuladora 

e integradora, permeada por ações educacionais, que caminhem em 

direção à sustentabilidade. Considero, então, o bibliotecário mestiço um 

bibliotecário educador também. Mas, o que é ser um educador? Numa 

rápida pesquisa, vemos que educador é aquele que adquire os méritos 

intelectuais para dar educação a alguém. E quanto à educação, Paulo 

Freire (1996) ressalta que ela pode servir de intervenção no mundo e para o 

mundo, logo, acredita que a educação é política, assim sendo, capaz de 

mudar o mundo, como contextualiza em suas palavras: “o mundo não é, o 

mundo está sendo”, está se transformando – acredita ele – por meio da 

educação. 
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Figura 29: Projeto educativo de contação de estórias na  

biblioteca do Parque das Dunas, no Dia das Crianças, 2005. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Tenho em mente um bibliotecário que se identifique como um 

educador, uma vez que está em constante contato com indivíduos em 

etapas de aprendizado, por lidar diretamente com a informação (um dos 

insumos do conhecimento) e que comece a se religar com as coisas da 

natureza. Para permitir a todos o acesso à informação ecologizada, crucial 

para o desenvolvimento individual e coletivo, haja vista a necessidade de 

preparar os cidadãos para a sociedade da informação, a qual se configura 

como uma sociedade em constante evolução e hibridação. Edgar Morin 

(2011, p. 13) alerta que  

 

“são necessárias novas práticas pedagógicas para uma educação 

transformadora que esteja centrada na condição humana, no 

desenvolvimento da compreensão, da sensibilidade e da ética, na 

diversidade cultural, na pluralidade de indivíduos, e que privilegie a 

construção de um conhecimento de natureza transdisciplinar, 

envolvendo as relações indivíduo/sociedade/natureza. Esta é a 

condição fundamental para a construção de um futuro viável para 

as gerações presentes e futuras.” 

 

Volto ao texto de Anna da Soledade Vieira (1986), para falar da 

atuação do bibliotecário. Nós, como mediadores que somos, devemos 

disponibilizar a pesquisa, a informação ambiental de maneira sistematizada, 

atualizada e diversificada, pois serve 
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“para conscientizar e dar poder ao cidadão, à comunidade, aos 

grupos profissionais e, por extensão, à sociedade como um todo, a 

fim de pressionarem os governos no sentido da adoção de políticas 

humanas e sociais justas e orientadas pelo respeito às salvaguardas 

ecológicas” (VIEIRA, 1986, p. 204). 

 

Mesmo que a reflexão acima tenha sido feita há quase trinta anos, 

ainda é uma preocupação bastante atual, tendo em vista que, de acordo 

com Trajber (2006), a maior dificuldade encontrada no processo de 

educação ambiental é a falta de recursos informacionais. Com isso, torna-se 

evidente a possibilidade de atuação do bibliotecário, ou seja, a de dar 

suporte informacional às escolas, movimentos sociais, projetos institucionais, 

dentre outros. Mas para isso, o profissional da informação precisa estar 

atento às necessidades desses grupos, para que seja possível a sua inserção 

como mediador da informação. 

Anna da Soledade diz ainda que, 

 

“É através da informação ambiental que o bibliotecário mais 

diretamente tem espaço para atuar politicamente, na formação de 

uma consciência crítica da população e, assim, influenciar na 

política do país e na defesa da sobrevivência do próprio planeta” 

(VIEIRA, 1986, p. 205). 

 

A informação ambiental é o insumo básico para a promoção da 

educação ambiental, ela é o instrumento politizante para a tomada de 

decisões socioambientais e políticas. 

 

Pelo que sugere Elisabeth Dudziak,  

 
“A superação das desigualdades sociais e econômicas passa 

necessariamente pelo empoderamento das pessoas. Empoderar 

significa dar autonomia, no sentido de tornar as pessoas 

emancipadas, enfatizando sua participação social e o controle ativo 

de suas próprias vidas. Nesse sentido, compreender os fatos da 

ciência, da política e da tecnologia passa a ser essencial. É a partir 

dessa compreensão, com base na informação, conhecimento, na 

ética e nos valores que se torna possível construir uma consciência 
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crítica a respeito de si mesmo e da realidade produzida e vivida” 

(DUDZIAK, 2001, p. 93, grifos nossos). 

 

Com isso, o papel do bibliotecário pode passar de intermediário da 

informação para mediador informacional e pedagógico. Remontando, mais 

uma vez, ao perfil de profissional inacabado, necessitando perambular 

constantemente pelas diversas áreas do conhecimento. Aos poucos, o 

bibliotecário incorpora uma nova postura, ao atuar como líder e agente 

educacional de transformação social. Pois, “o movimento ecológico propõe 

uma revolução social” (VIEIRA, 1986, p. 203). 

Vamos, então, transformar a biblioteca num desses espaços de 

aprendizado? Bibliotecas não apenas como um arquivo (morto), repleto de 

informações estáticas, mas sim um espaço inclusivo, dinâmico, participativo 

e, acima de tudo, um ambiente vivo, no qual se guarde informação, mas 

também se produza conhecimentos, se troque experiências e se descubra 

novas formas do saber. 

É certo que não podemos esquecer-nos dos desafios tecnológicos 

e de inclusão social diante das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC), pois a regra serve para nos comunicarmos. Porém, o 

bibliotecário necessita refletir sobre os desafios que estão postos, tais quais as 

questões referentes à sustentabilidade do planeta. Faz-se necessário construir 

uma sociedade mais justa, que se preocupe com os valores éticos, naturais e 

sociais de cada indivíduo. Bibliotecário mestiço é aquele profissional 

proativo, com a responsabilidade social aguçada. Dessa forma, o 

bibliotecário como mediador da informação, deve comunicar a seu público-

alvo a nova concepção do ambiente inteiro, no intuito de ressaltar a 

importância da pessoa humana, o respeito pela natureza e o princípio da 

interdependência entre o natural e o social. Necessitamos do planeta Terra 

em sua totalidade. Todas essas percepções são como cores no horizonte. 

 
“Agora, os raios diretos do sol haviam desaparecido completamente. 

O céu já não apresentava senão as cores rosa e amarelo: camarão, 

salmão, linho, palha; e sentiu-se desaparecer também essa riqueza 

discreta. A paisagem celeste renascia numa gama de brancos, de 

azuis e de verdes” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 66). 
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Com o sol repousando sobre o horizonte, aprecio as cores que 

pintam o céu, relembrando que o profissional bibliotecário necessita engajar-

se cada vez mais na compreensão da complexidade e do ambiente inteiro.  

Nessa perspectiva, defendo a ideia do bibliotecário que olhe todos 

os dias o pôr do sol e possa ver suas nuances. Para entender que a sua 

profissão é o lugar que a vida lhe ofereceu em detrimento de suas práticas, 

de sua família, e das circunstâncias sociais estabelecidas. Para isso, o 

profissional deve deixar emergir o cidadão que está por trás de qualquer 

profissão. Morin, no livro Meus demônios (2003), diz: “não sou daqueles que 

tem uma carreira, mas dos que têm uma vida”, ou seja, o sociólogo, o 

médico, o antropólogo, o ecólogo ou o bibliotecário tem em sua carreira o 

meio para que ele possa de fato ser um profissional cidadão, independente 

de sua área de formação. A profissão é um meio, a vida é o fim. 

Nessa perspectiva, um bibliotecário é mais que um arquivista, um 

catalogador e um mediador do acesso à informação, o bibliotecário é um 

cidadão, um educador. E, mais. O bibliotecário é um intelectual. Quando ele 

é capaz de se enxergar mais do que um mero guardião de livro e passar a 

ser um agente de transformação. O que é ser um intelectual? Edgar Morin 

responde isso no livro Meus demônios: 

 
“Quer sejamos escritor, universitário, cientista, artista ou advogado, a 

meu ver, só nos tornarmos intelectuais a partir do momento em que 

tratamos – seja através de ensaio, seja por texto de revista, por artigo 

de jornal, de maneira não especializada e além de nosso campo 

profissional restrito – dos problemas humanos, morais, filosóficos e 

políticos. É então que o escritor, o filósofo ou cientista se 

autodenominam intelectuais” (MORIN, 2003, p. 205). 
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Dessa forma, a biblioteca, o livro, ou a informação são meios que o 

bibliotecário tem de ser um cidadão ético, que veja as forças da conjunção, 

que permita aos seus usuários ler um livro e cuidar do planeta, da mesma 

forma e sentindo o mesmo prazer estético de contemplar o pôr do sol. 

Figura 30: Oficina de cordel ambiental 

realizada na biblioteca durante a 

Conferência Estadual Infantojuvenil de 

Meio Ambiente, 2009. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Meio pedaço de mim 

de um todo 

ou um meio, sim. 

O meio em que vivo 

és inteiro, sem fim. 

Vivo inteiramente o meio 

um meio de viver 

pelo meio 

pelo inteiro 

por você 

pelo outro 

por mim. 

No início, 

no meio 

no  fim. 
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RAIOS DE REFLEXÃO 
 

 

Fonte: arquivo pessoal.
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RAIOS DE REFLEXÃO 

Está na hora de parar 

parar pra refletir 

para ver o mar 

para poder sorrir 

contemplar o seu lugar 

não podemos cair 

nesse mar de padronização 

vamos complementar 

o científico e a tradição. 

Volto a dizer 

Precisamos parar 

parar para amar 

para poder abraçar 

para sonhar 

precisamos viver 

pararmos de, 

apenas sobreviver. 
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