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Introodução
O ennsino de ciêências e meeio ambientte em escollas de nívell fundamenntal muitas vezes
esbarrra em barrreiras nas quais as ppráticas esco
olares priviilegiam nom
menclaturas e a
apressentação descontextua
d
alizada de temas e conceitos, tornando seus conteeúdos
distaantes e desprrovidos de sentido
s
paraa a compreeensão do mu
undo (SANT
TOS 2007).
Num
m território favelizado,
f
como
c
é o caaso de Man
nguinhos, muitos
m
elemeentos contribuem
para o desintereesse de estu
udantes em relação à escola
e
e ao
o ensino de ciências e meio
ambiiente, comoo a situação de conflitoos armados que gera in
númeras susspensões de aula.
A orrientação motivaciona
m
al é um deeterminante crítico parra o nível e qualidad
de da
aprenndizagem e está deteerminada peelo contextto ao qual o indivíduuo está ex
xposto
(PAN
NSERA et al.
a 2016). Neste
N
territóório é primo
ordial que a escola sejaa contrapon
nto ao
modeelo hegemôônico desigu
ual para assuumir um paapel central na educaçãão pela supeeração
de lóógica e prátiicas cotidian
nas reproduutoras da dessigualdade (FREIRE
(
20001).
Ativiidades na perspectiva crítica
c
de EA
A não são frequentes
f
nas
n escolas,, onde o dom
mínio
é de práticas coonservadoras ou compoortamentais (TOZZINI-REIS 20088). A EA Crítica
C
podee contribuirr para a co
onstrução dda perspectiiva de transformação dessa realiidade,
expliicitando ass estruturass de sustenntação do contexto de
d injustiçaa socioambiental
(ZAN
NOTTO, 20017). Esta tarefa
t
não sse constrói em
e uma única atividadde, mas sim
m num
proceesso de prazzo longo, qu
ue pode serr desenvolviido num pro
ojeto escolar
ar.
Entreetanto, nas diferentes etapas a seerem trilhad
das por estee processo, identificam
mos a
necessidade de trabalhar co
om o desejoo dos estud
dantes de maneira a conntribuir parra sua
motivação intrrínseca ao
o estudo.

Este trab
balho desccreve umaa atividadee de

desennvolvimentto de um pro
ojeto escolaar de Educaçção Ambien
ntal Crítica.
Metoodologia
Desdde 2015 vem
m se desen
nvolvendo uum projeto de pesquisa e extenssão, utilizan
ndo a
pesquuisa participante como
o o caminhoo de investtigação. Esta perspectivva metodollógica



traz a possibiliddade de inteeração entree pesquisado
ores, docenttes e alunoss, a aproxim
mação
entree sujeito e objeto dee pesquisa (FAERMA
AM 2014), para uma construção
o em
colettivo, que peermita avaliaar a efetividdade de tem
máticas locais e do deseejo de estud
dantes
para a motivação ao estudo
o e formaçãoo crítica de alunos.
nvolvidas em
m 2 turmas de 6º e um
ma de 7º anoo a partir de
d seu
As aatividades fooram desen
intereesse (maquuiagem e essportes) e iincluíram dinâmicas
d
em
e grupo, vvisionamen
nto de
vídeoos curtos dee desenho animado,
a
e discussões posteriores para a conntextualização de
cada tema propposto peloss alunos. O
Os vídeos trratavam so
obre a quesstão do trabalho
escraavo e explorração em in
ndústrias têxxteis, explo
oração de jo
ogadores afrricanos e so
obre o
uso dde animais para
p fins cosméticos.
Iniciaalmente as turmas forram divididdas em dois grupos, de
d meninass e meninoss, em
funçãão dos interesses, e em
m outros m
momentos ass atividadess foram com
m o conjun
nto de
alunoos por turm
mas. As atiividades reaalizadas em
m separado terminavam
m com a turma
t
reuniida, onde os grupos relatavam suaas ações e conclusões
c
para os outtros. Um menino
mosttrou interessse pela tem
mática das meninas mas,
m
emborra encorajaado a participar,
termiinou por nãão fazê-lo. A partir dass discussõess desenvolvidas, foram
m elaboradoss dois
cartaazes, um paara cada tem
ma de interresse propo
osto, com trrês selos: SSelo Fecham
mento
(verdde), destinaddo a marcas que não uutilizam trab
balho escraavo ou testees em animaais. O
Selo Sonsinho (amarelo)
(
fo
oi destinadoo a marcas que utilizam
m indiretam
mente, o trabalho
escraavo ou testes em anim
mais. Finalm
mente o Seelo Vacilão (vermelhoo), é destinaado a
marccas que utiliizam diretam
mente traballho escravo
o ou testes em animais.
Com
m recortes de
d marcas de
d cosméticcos e marccas esportiv
vas, os alunnos, previam
mente
dividdidos em doois grupos de
d interessees, escolheraam os recorrtes de imaggens de pro
odutos
das m
marcas paraa classificá-llos.
Foi rrealizada um
ma converssa sobre os vídeos e as
a marcas esportivas
e
e de maquiaagem,
nessaa ocasião a discussão sobre as m
marcas que utilizam
u
trabalho escraavo ou testees em
anim
mais e substtâncias tóxiicas foi amp
mpliada com
m as informações forneecidas. Ao final,
deixaamos para os
o alunos selecionarem
m livrementte os selos de cada maarca, para depois
d
corriigir, quandoo fosse o casso.
Resu
ultados e Discussão
O deesinteresse de estudan
ntes com prropostas dee trabalho escolar,
e
prin
incipalmente por
meniinas, gerou uma sondaagem sobre os interesses das turm
mas que mo strou o inteeresse
por m
maquiagem e beleza paara as meninnas. A razãão dessas escolhas term
minou por reevelar



uma relação com
m suas perrspectivas dde vida futu
ura que, quaando perguuntadas, trazzia as
respoostas “não sei”
s e “casaar com hom
mem rico” dee forma recorrente. Já ggrande partte dos
meniinos mostraaram o desejjo de se tornnarem “jogaadores de fu
utebol”.
Essa perspectivva ingênua e sonhadoora sobre seus próprrios futuross se associia ao
o de ensinoo e aprendizagem e estudo
e
em geral, inclu
uindo
desinnteresse pello processo
ciênccias, remeteendo à supeeração da diificuldade encontrada
e
no
n desenvollvimento esscolar
com uma soluçãão mágica para
p a vida, e que não passa
p
pela esscola.
p
esccolhidos fooram explo
oradas as relações
r
coom as queestões
A partir dos pontos
sociooambientaiss e os conteúdos de ciêências numaa perspectiv
va crítica. A atividade gerou
g
um ccartaz com três catego
orias de seelos, produzzido pelos alunos, senndo no caso
o das
meniinas, confirm
madas as marcas
m
de m
maquiagem que
q utilizavaam ou não tteste em an
nimais
e parra os meninnos as marcaas de esporttes que utilizavam ou não
n trabalhoo escravo. Houve
H
muitoo questionaamento, prin
ncipalmentee pelas men
ninas, ao no
otarem que,, via de reg
gra, as
marccas que possuíam o Seelo Vacilão,, ou seja ussavam testee em animaiis, eram as mais
famoosas. Ao meesmo tempo
o, observavaam que as maquiagens
m
com Selo FFechamento eram
mais econômicaas e acessíveis. Com os menino
os a discusssão sobre ttrabalho escravo
mosttrou que som
mente a Ad
didas era Feechamento, enquanto as
a demais uusavam direeta ou
indirretamente o trabalho escravo.
Essas constataçções remeteeram para uma discu
ussão sobree consumissmo no sisstema
capittalista e o papel
p
da míd
dia e propaaganda na conformação
o de opiniõees e identid
dades,
sobreetudo de jovvens de periiferias sociaais.
O traabalho com
m o interessse dos estuudantes trou
uxe entusiassmo e teve participaçãão de
todoss, além de despertar
d
a curiosidade
c
de quem viiu os cartazes expostoss, sem enten
nder o
signiificado dos selos. Os estudantes
e
ddas turmas participanttes passaram
m a explicaar aos
demaais colegass e professores as quuestões deb
batidas, parra o que pprecisavam estar
inteirrados dos asssuntos tratados.
A impportância de
d trabalho s com tem
máticas soccioambientaais apresen
ntadas
criticcamente é estratégica e didáticaa para apon
ntar as con
ntradições pproduzidas pelo
capittalismo e muuito efetivaa, quando coonsideramoss uma escolla de territórrio favelizaado na
centrralidade dessse debate. Essas ativvidades são
o orientadass para a coonstrução de
d um
estraanhamento por
p parte do
os estudantees sobre as condições de desiguaaldade e inju
ustiça
do teerritório ondde moram e estudam.
Partiindo da prresente análise, a Eduucação Am
mbiental Crrítica, em ccontrapartid
da às
macrrotendências Conservad
dora e Praggmática (LA
AYRARGUE
ES e LIMA
A 2014), pod
de ser



uma ferramentaa para amplliar a comppreensão sobre o conteexto socioam
ambiental lo
ocal e
globaal, visando à construçãão de um inccômodo, um
m estranham
mento sobree esse contexto e,
assim
m, contribuuir para a geração dee novos diiscentes qu
ue entendam
m seu papel na
socieedade comoo agentes de transformaação, ao inv
vés de atuareem por sua rreprodução.
Concclusão
Duraante a atividdade foi vissível o maiior interessee dos aluno
os que demo
monstraram muito
m
intereesse em obtter mais infformações ssobre aquelaa nova visão de seus teemas de esccolha.
Contteúdos de ciiências que foram neceessários parra o pleno entendiment
e
nto dos proccessos
discuutidos, não foram recchaçados ee, naturalm
mente, tornaaram-se intteresse tam
mbém.
Conssidera-se quue a atividad
de contribuiiu para fazeer as criançaas pensarem
m um pouco
o mais
sobree assuntos que
q antes não
n haviam questionado
o. O trabalh
ho serviu aiinda para abrir a
oporttunidade da discussão
o de opçõees de vidaa que vislu
umbrem o estudo entre os
elem
mentos definnidores de fu
uturo e daráá início a essse debate co
om eles.
Com
mo este trabaalho ainda está
e em anddamento, esp
peramos maais mudançças e que ao
o final
os alunos tenhaam uma peerspectiva crítica e de
d futuro am
mpliadas. N
Neste sentido, a
descoonstrução de
d uma certa visão ilussória vem acompanhad
a
da do trabalh
lho que disccute a
realiddade local e a possibiliidade de atuuar para tran
nsformá-la.
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