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Objetivo da conversa
• Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF;
• Analisar alguns materiais midiáticos que circulam em nossa sociedade
ensinando lições ambientais;
• O que cabe a Educação Ambiental? O que esperamos dela?
• O convite é para resistir ao presente (FOUCAULT, 1995 e DELEUZE, 1988);

Verdade como invenção
“Essas formas prévias de continuidade, todas essas
sínteses que não problematizamos e que deixamos
valer de pleno direito, é preciso, pois, mantê-las em
suspenso. Não se trata, é claro, de recusá-las
definitivamente, mas sacudir a quietude com a qual as
aceitamos; mostrar que elas não se justificam por si
mesmas, que são sempre o efeito de uma construção
cujas regras devem ser conhecidas e cujas justificativas
devem ser controladas; definir em que condições e em
vista de que análises, algumas são legítimas; indicar as
que, de qualquer forma, não podem mais ser
admitidas” (FOUCAULT, 2002, p.29).

Mídia Brasileira
• Analisar, através de materiais midiáticos que invadem as escolas, as
estratégias biopolíticas na Educação Ambiental colocadas em operação para o
governo da vida.
• Relação com o futuro;
• Biopoder – estratégia de poder colocada em operação;
• Ações dirigidas para uma mudança da população: ensinando-nos a ser
sujeitos verdes;
• Agir, intervir, prevenir.

Materiais de Análise
• Propagandas midiáticas (20102015)
• Filmes de Animação (Wall.e; Os
sem Floresta; Batalha por
T.E.R.A; Madagascar; Tá dando
Onda);
• Histórias em Quadrinhos
(2010-2016);
• Músicas de Rock and Roll de
diferentes países (2009-2013);

• Revista Veja (2000-2015);
• Literatura Infantil (2013-2016);
• Obras de arte da Bienal e da
Bienal do Mercosul (20122016);
• Jogo Minecraft (2016)
• Marketing verde (2010-2017)

Filmes de Animação

Campanhas Publicitárias

Revista Veja

18 de abril de 2001

21 de agosto de 2002

12 de outubro de 2005
30 de dezembro de 2006

21 de junho de 2006

16 de dezembro de 2009

4 de novembro de 2009

Jornais de Ampla circulação
[El País, 2016] O responsável
marroquino
encarregado
da
organização do encontro [COP22],
também se mostrou apreensivo:
“Devemos atuar depressa. Somos a
última geração que pode lutar
contra as mudanças climáticas”
[El País, 2017] “Temos que
consumir
menos,
emitir
menos gases de efeito estufa e
plantar árvores para refrescar
as cidades”. O geógrafo afirma
que as opções da humanidade
para enfrentar as ondas de
calor estão “entre ruins e
terríveis”.

[Folha de SP, 2017] Até 2025, a
ONU estima que 14% da população
mundial enfrentará escassez de
água
[Folha de SP, 2016] O relatório
alerta que, mesmo com a
melhoria
na
proteção
ambiental, está previsto que as
mudanças
climáticas,
nos
próximos 80 anos, eliminarão
mais de 35% das florestas de
bambu, habitat dos pandas.
Isso poderá levar a um novo
declínio nos números da
espécie.

Literatura Infantil
(PNLD acervo 2013)

O Canteiro
O MUNDO DE HERANÇA
Onde está o mundo
Que você sonhou pra mim?
Um mundo de paisagens,
De águas transparentes,
De animais contentes
Vivendo em harmonia
Com flores, ar puro,
Num lindo amanhecer!
Por que você deixou
Tudo desaparecer?
Fumaça, barulho,
Destruição sem fim,
Faça aquele mundo
Pra você e para mim!
(DAREZZO, 2011, s/p)

Separe o lixo.
Pilhas velhas no
lixo não!
Quando puder vá
de escada.
Feche a torneira
enquanto escova
os dentes

Histórias em Quadrinhos

Exercícios provocativos aos materiais sob
análise
• Discursos de verdade;
• Modos de intervenção para atuarmos no meio ambiente;
• Constituição de subjetividades verdes.
“[...] uma forma de discurso de verdade sobre os seres vivos,
um conjunto de autoridades consideradas competentes
para falar aquela verdade; estratégias de intervenção sobre
a existência coletiva em nome da vida e da morte; e modos
de subjetivação, nos quais os indivíduos podem ser levados
a atuar sobre si próprios, sob certas formas de autoridade,
em relação a estes discursos de verdade, por meio de
práticas do self, em nome da vida ou da saúde individual ou
coletiva” (RABINOW e ROSE, 2006, p.37).

• Inquietação com os ditos verdadeiros e catastróficos da crise
ambiental;
• Desejo pela formação de um tipo específico de sujeito (“verde”,
sustentável, consciente, ecológico);
• Indivíduos levados a atuar sob si mesmo, formando-se um “sujeito
verde”;
• Que modos de nos relacionar com o planeta estamos ensinando?
Como esses ensinamentos vão compondo subjetividades?
• Suspeita da suposta solução para tais ditos: a Educação Ambiental;

Inquietações com a EA que se apresenta
para nós
• E se suspendêssemos a noção de EA como solução? Pensar
a partir do dissenso;
• Coragem para pensar, estranhar e rachar as verdades
estabelecidas;
• É preciso se sentir desencaixado com a EA que se apresenta
a nós, pois “um criador só faz aquilo que tem absoluta
necessidade” (DELEUZE, 1999, p.2);
• Lutar com a causa vencedora da EA como solução e como
resposta à crise ambiental;

Uma Educação Ambiental não da solução, mas do
problema, da problematização, como nos ensinou
Foucault (2006). Um desejo de fuga, de provocação ao
instituído. Ao exposto. As verdades educacionais. Aos
modos clichês de vida verde.... A Educação Ambiental
pode ser diferentes coisas e nisso está sua potência. Ela
pode ser, como muitas vezes se apresenta na escola, a
transversalidade que ensina como se comportar; ela
pode ser tomada como solução para os problemas
ambientais; ela pode ser uma infinidade de coisas. Ela
pode ser também a resistência aos universalismos,
uma ferramenta do pensamento; uma criação política
de resistência ao instituído (HENNING, 2019).

[...] é exatamente na articulação: da
subjetividade em estado nascente, do socius
em estado mutante, do meio ambiente no
ponto em que pode ser reinventado, que
estará em jogo a saída das crises maiores da
nossa época (GUATTARI, 1990, p. 55).

Referências
DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988.
DELEUZE, Gilles. O ato de criação. Edição brasileira: Folha de São Paulo, 27/06/1999.
Disponível em http://escolanomade.org/wpcontent/downloads/deleuze_ato_de_criacao.pdf Acesso em 15 jul.2019.
FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. Apêndice da 2ª edição. Michel Foucault
entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. In.: DREYFUS, Hubert e RABINOW,
Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da
hermenêutica. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1995.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Editora, 2002.
GARRÉ, Bárbara Hees. O Dispositivo da Educação Ambiental: modos de constituir-se sujeito
na revista Veja. Rio Grande, RS. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande
– FURG, 2015, 186p. Disponível
em http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/6006/barbara.pdf?sequence=1.
Acesso em 09/11/2017.
GUATTARI, Félix. As Três Ecologias. Campinas, SP: Papirus, 1990.
HENNING, Paula Corrêa. Estratégias Bio/ecopolíticas na Educação Ambiental: a mídia e o
aquecimento global. Educação Unisinos n. 23(2), p.367-382, abr-jun 2019a. Disponível
em http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/edu.2019.232.11
Acesso em 15 jul. 2019.

HENNING, Paula Corrêa.. Resistir ao Presente: tensionando heranças modernas para pensar a Educação
Ambiental. Ciência e Educação, volume 25, n.3, 2019.
HENNING, Paula Corrêa; VIEIRA, Virginia Tavares e HENNING, Clarissa Corrêa. Crise Ambiental, Consumo
e Artefatos Culturais: provocações ao tempo contemporâneo. Eccos: Revista Científica, São Paulo,
n.45, p.209-220, jan-abr 2018. Disponível em:
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=eccos&page=article&op=view&path%5B%5D=74
12 Acesso em 15 jul 2019.
HENNING, Paula Corrêa; MUTZ, Andresa; VIEIRA, Virgínia (orgs.). Educações Ambientais possíveis: ecos
de Michel Foucault para pensar o presente. Curitiba, Appris, 2018. 248p.
HENNING, Paula Corrêa et al. 2013. Educação Ambiental e Cinema: produções discursivas em tempos
líquidos. In.: GUIMARÃES, Leandro Belinaso; GUIDO, Lúcia Estevinho e SCARELI, Giovana (org).
Cinema, Educação e Ambiente. Uberlândia: EDUFU,p. 137-154.
MAGALHÃES, Camila da Silva. 2016. A literatura infantil e o discurso da Educação Ambiental
escolarizada: lições de como cuidar do planeta. Rio Grande, RS. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 115p. Disponível
emhttps://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000011207.pdfAcesso em 09/11/2017.
PINHO JUNIOR, Sérgio Ronaldo. O Discurso de Natureza nas HQs do Chico Bento: provocações ao campo
de saber da Educação Ambiental. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Programa de
Pós-Graduação em Educação Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 2015.
Disponível em http://repositorio.furg.br/handle/1/6147. Acesso em 09 Mar. 2017.
RABINOW, Paul& ROSE, Nicolas. 2006. O conceito de biopoder hoje. Política & Trabalho – Revista de
Ciências Sociais, n.24, abr, p.27-57. Disponível
emhttp://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6600/4156. Acesso em
09/11/2017.
VIEIRA, Virgínia Tavares. O discurso da crise ambiental nas letras de Rock and Roll: modos de ser sujeito
em tempos contemporâneos. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) - Programa de PósGraduação em Educação Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 2013. Disponível
em http://repositorio.furg.br/handle/1/6080. Acesso em 08 fev. 2017.

