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RESUMO

O presente artigo expõe idéias a partir da Dissertação de Mestrado “Educação ambiental com vida,
experiências” de Daniel Steidle, defendida em 2004. Vida e arte caminham juntos e continuam sendo o
foco neste trabalho na busca por um envolvimento maior da população nas questões ambientais. “A arte
de falar a linguagem do lugar” para que haja aproximação, tem exemplos históricos e do cotidiano como
na expressão do Movimento Arte e Pensamento Ecológico, fundado pelo artista plástico Miguel Abellá; na
descrição artística do Brasil Colonial pelos viajantes e naturalistas estrangeiros; na arte com o meio dos
índios; na arte contemporânea do proibido dos grafiteiros e na reflexão sobre o  ensino formal,
tradicionalmente fragmentado e que favorece a cópia.

APRESENTAÇÃO

O índio na imagem, da etnia Guarani, falando na língua dos não – índios,
consegue cativar a atenção de crianças e adultos. Mas, por que não aprender uma
língua indígena para melhor perceber o meio ambiente da perspectiva dos índios?

Verificamos pelo trabalho de educação ambiental não formal da Fazenda Bimini
que o encontro de diversas realidades, faixas etárias e culturas, pode favorecer contatos
interessantes. O que inicialmente parece ser uma dificuldade, acaba sendo um desafio
que nem sempre funciona. Porém, quando se constrói um bom motivo para um encontro,
como a curiosidade e a opinião sobre achados indígenas que foram juntados na região
para serem identificados, acaba havendo um entrosamento respeitoso entre os
personagens.
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Figura 01: Educação ambiental não formal na Fazenda Bimini em Rolândia - PR.

INTRODUÇÃO

Quando os meios de produção passaram a se concentrar em grandes fábricas,
com a Revolução Industrial,  ocasionou profundas transformações sociais, econômicas e
ambientais. A Educação Ambiental, tendo em vista a participação dos cidadãos na
solução dos problemas ambientais, em conseqüência também dos problemas
econômicos e sociais, vem sendo discutida de forma planetária, desde a Conferência de
Estocolmo (1972) e os congressos mundiais sobre educação ambiental em Tibilisi (1977)
e Moscou (1987). Entretanto, a Educação Ambiental encontra dificuldades na sua
aplicação prática e local, embora já tenhamos muitos exemplos dignos de relato.

O educador ambiental Marcos Reigota, em sua obra “Meio ambiente e
representação social”, escreve sobre a dificuldade da aplicação de uma educação
ambiental, formulada a partir dos grandes encontros mundiais, argumentando que:

[...] esses encontros têm permitido amplo debate e troca de experiências entre os
especialistas de todo o mundo. No entanto, pela própria característica da
Unesco, os trabalhos aí apresentados são realizados nas esferas oficiais com as
propostas e perspectivas sobre educação ambiental dos governos dos
respectivos países.

Outras contribuições podem fundamentar uma educação ambiental no contexto
de enormes contradições, como é o caso do Brasil em particular e da América
Latina em geral. (REIGOTA, 2002, p. 10).

Como exemplo de proposta na esfera oficial e confronto com uma realidade local,
citamos uma situação vivenciada por nós, na cidade de Rolandia-Pr, uma cidade média
localizada no norte do Estado do Paraná. O aterro sanitário de Rolândia, com seu Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) a posteriori,  foi
decretado pela justiça somente depois de 2 anos de funcionamento da obra. O estudo
vem sendo elaborado desde agosto de 2004 por uma equipe multidisciplinar do Instituto
de Desenvolvimento Econômico e Social (ITEDES), fundação da UEL. O exemplo
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demonstra a conseqüência da falta de participação ativa da população em decisões
comunitárias, impedida por um sistema político.

Figura 02: Protesto de mães. Proibição de fiscalização.
Situação no aterro sanitário de Rolândia.

Pensar em uma Educação Ambiental local,  exige aproximar-se de uma realidade
próxima, e envolvimento participatico, para aprender a linguagem do lugar.

Sobre a dificuldade de comunicação que temos com a linguagem falada, Azevêdo
ressalta no livro “Som, Gesto, Forma e Cor – Dimensões da Arte e seu Ensino:

[...] quando o discurso verbal é insuficiente para dizer “coisas”, o ser humano
recorre ao símbolo, ao não-verbal, pois a arte propicia um discurso que escapa
ao sistema de códigos meramente verbais (AZEVÊDO, 1996, p.15).

Com o exercício das artes, que exige uma atenção especial para o ambiente,
espera-se perceber detalhes que normalmente não reconhecemos, detalhes capazes de
aumentar a nossa capacidade de percepção e  comunicação.

Assim, faz se necessário, diante do nosso mundo em rápida transformação,
perceber as mudanças e poder questioná-las. Uma forma de percepção própria poderia
ser desenvolvida através do exercício das artes.

No entanto, há uma preocupação, como podemos ler na obra, “Educação, um
tesouro a ser descoberto” da UNESCO, das artes como manifestação da liberdade
humana, serem ameaçadas por uma certa estandardização dos comportamentos
individuais promovido pelo sistema de ensino:

“Num mundo em mudança, de que um dos principais motores parece ser a
inovação tanto social como econômica, deve ser dada importância especial à
imaginação e à criatividade; claras manifestações da liberdade humana elas
podem vir a ser ameaçadas por uma certa estandardização dos comportamentos
individuais. O século XXI necessita dessa diversidade de talentos e de
personalidades, mais ainda de pessoas excepcionais, igualmente essenciais em
qualquer civilização. Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as
ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação – estética, artística,
desportiva, científica, cultural e social -, que venham completar a apresentação
atraente daquilo que, nestes domínios, foram capazes de criar as gerações que
os precederam ou suas contemporâneas. Na escola, a arte e a poesia deveriam
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ocupar um lugar mais importante do que aquele que lhes é concedido, em
muitos países, por um ensino tornado mais utilitarista do que cultural.”
(UNESCO, 2003, p. 100).

Procura-se com o exercício das artes,  despertar os sentidos, visão, sentimento e
expressão próprios que permitam reconhecer uma realidade local, questionar e agir a
partir dela. Assim, imagina-se menos conflitos com o ambiente, formando cidadãos mais
sensíveis, ativos, tolerantes, independentes e responsáveis, atores de uma educação
ambiental local e universal.

Procurar contornar conflitos e assim fundamentar o sucesso de uma educação
ambiental local é investigar exemplos que podem levar à idéia “da arte de falar a
linguagem do lugar”.

EXEMPLOS QUE PODEM LEVAR À IDÉIA “DA ARTE DE
FALAR A LINGUAGEM DO LUGAR”

Arte como crítica. Abordagem transdiscipliar pela observação do artista.

Exemplo de uma contribuição histórica no Brasil, em 1973, de uma “educação
ambiental não-verbal” foi o Movimento Arte e Pensamento Ecológico (MAPE). Segundo
Teresa Urban em sua obra “Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do
movimento ambientalista no Brasil”:

[...] ali começou a ação do MAPE que reunia artistas plásticos em “cruzadas
ecológicas” pelo Brasil. Eram alegres e irreverentes caravanas que montavam,
nas cidades visitadas, exposições de arte seguidas de palestras e debates.
(URBAN, 2001, p.49).

Prosseguindo-se o relato, Urban escreve que:

[...] “em 1977, em Curitiba, o movimento ganhou as ruas, com alguns dos
artistas transferindo sua arte para outdoors distribuídos em diversos pontos da
cidade. Instalados em andaimes, Juarez Machado, Aldemir Martins, Caulos e
Luiz Retamozzo estavam entre os quinze artistas que encantaram a população
com seus trabalhos. Na época, poucos se deram conta disso, mas o movimento
liderado por Miguel Abellá apontava pioneiramente para tendências que viriam
a crescer e se firmar nas décadas seguintes. Ao trazer artistas para um debate
ambiental, até então dominado por cientistas e políticos, antecipava a
abordagem transdisciplinar, que iria caracterizar o novo paradigma holístico a
partir dos anos 1980/90. (URBAN, 2001, p. 49).

Resgatar movimentos como do MAPE, próximos da nossa realidade, podem
inspirar ações não só de artistas consagrados, mas também envolver a população em
geral. Espaços públicos para que cada um possa se expressar e estabelecer novos
contatos com o meio.
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Figura 03: Movimento Arte e Pensamento Ecológico, em Curitiba, 1977. Com tinta e
pincel, artistas de todo o Brasil levam para as ruas protestos contra a destruição da

natureza. (Foto de João Urban em “Missão (quase) impossível” de Teresa Urban, 2001,
p.115).

Arte na percepção do ambiente. A descrição das maravilhas do Brasil.

Abordagem das ilustrações pela observação do naturalista.

As artes plásticas foram importantes recursos na descrição do Brasil, relatada na
obra “Saudade do Matão”, de Teresa Urban: (1998, p. 61):

[...] sobre a primeira expedição científica ao Brasil que aconteceu em 1638,
promovida pelo Príncipe Maurício de Nassau, preocupado em conhecer melhor
a terra que pretendia colonizar. Um dos membros da expedição, o alemão
Georg Marcgrave, produziu, durante os quatro anos em que percorreu diferentes
regiões do país, “a obra mais notável sobre a natureza do Brasil, não só de todo
o período colonial, mas guardadas as proporções, até hoje”. Marcgrave era
muito jovem e enfrentou com sofreguidão a diversidade tropical, desenhando
plantas de todo tipo, peixes, aves, mamíferos e insetos. Nada escapava ao
observador atento. Ao todo, foram 303 páginas in-folio, ilustradas por 429
estampas grosseiras divididas em oito livros. Além de Marcgrave um grande
número de viajantes, cronistas e naturalistas observaram e descreveram em
palavras e imagens a nossa natureza, de Spix e Martius, dos irmãos
Schomburgk, de Wallace, de Hart e Derby, de Bates, de Saint-Hilaire, de
Gardener a Koster – filhos de todas as grandes pátrias que cultivavam as
ciências naturais na Europa. (URBAN, 1998, p. 61).

Muitas das obras dos observadores que descreveram em palavras e imagens o
Brasil, encontram-se em bibliotecas e coleções estrangeiras, desconhecidas para a
maioria brasileira. Resgatar e divulgar este Brasil aos brasileiros poderá estimular e
aumentar os empenhos  em retratar com arte o nosso meio.
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Figura 04: Albert Eckhout, Caçador Índio, tapeçaria; 321 x 214 cm. Museu de Arte de
São Paulo. (Fonte: Arte no Brasil, Vol. 01, 1986, p. 45)

Arte na vivência com o meio. Abordagem íntima e espontânea do índio

As artes dos índios brasileiros trouxeram para nós, civilizados, um depoimento
impressionante a respeito da harmonia com a natureza. Segundo o texto de Maurício
Andrés em “Os caminhos da arte” sobre o ambiente e o imaginário dos índios, vejamos:

[...] É o verão. Chegou finalmente o tempo das pescarias coletivas, da festa
javari, do uruá, do cerimonial do Quarup, no qual são chorados os que
morreram... E o índio, que já não está silencioso nem retraído, deixa-se levar...
até que um dia, de repente ouve o canto da primeira cigarra. Logo depois , a
bruma... o ciclo do tempo recomeça. De tudo isso fica a impressão, quase a
certeza de que o índio, o meio que o cerca, sua cultura material e espiritual,
fazem parte de um todo indivisível, ajustado ao tempo, num equilíbrio que nós,
civilizados, perdemos há muito, no passado distante, e talvez para sempre. A
arte dos índios revela espontaneamente esse equilíbrio.Aquilo que para a
contingência tribal é uma vivência, para nós outros está se tornando plano
idealístico. Os caracteres e padrões neolíticos, geometrizados e cinéticos,
comuns nos desenhos de cestaria, da cerâmica e da pintura corpórea indígena,
são também utilizados por nós em termos de Op Art e de arte cinética. Na
Bienal de São Paulo, onde se reúnem trabalhos contemporâneos do mundo
inteiro, a arte dos índios encontrava naturalmente esta contemporaneidade.
Sentimos a aproximação de nossa cultura civilizada com os povos primitivos do
Brasil. A redescoberta dos costumes e da arte indígena é também trabalho de
integração e síntese” (ANDRÉS, 2000, p.78)
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Figura 05: Mulher Assurini. Os índios expressavam momentos importantes de suas vidas
pintando suas faces, seus corpos e seus objetos com urucum, jenipapo, carvão, barro e
resinas vegetais e animais. (Foto de Fred Ribeiro em “Índios no Brasil” de Luís Grupioni

(Org.), 1994, p.187).

Na arte de falar a linguagem do lugar, de como foi uma vez, não poderíamos ter
um professor melhor do que o índio. Ainda que hoje é quase impossível falar de uma
cultura indígena pura, há inúmeros elementos na linguagem falada e artística dos índios
atuais, que se fossem transmitidos nas escolas, nos aproximariam mais ao ambiente em
que vivemos, e os resultados poderiam ser surpreendentes. Países como a Nova Zelândia
e o Paraguai, são exemplos, onde o cultivo de uma língua nativa proporciona à
população conhecimento e  abertura de horizontes em relação às suas raízes.

Arte do proibido. Abordagem agressiva do grafiteiro

Na conquista por espaço, na procura por comunicação e na absorção de novas
tecnologias acontecem expressões como o grafite, o rap, o hip-hop, o happening, o
improviso, a holografia, a computação gráfica, ao lado de correntes artísticas da pós-
modernidade, algumas, cada vez mais distantes dos mortais comuns.

Sobre o grafite ou a “tatuagem contemporânea das cidades”, o filósofo Armando
Silva, em sua obra “Imaginários urbanos”,  escreve:

[...] o grafite subverte uma ordem (social, cultural, lingüística ou moral) e que a
marca graffiti  expõe exatamente o que é proibido, o obsceno (socialmente
falando) [...] um tipo de escritura perversa que diz o que não se pode dizer e
que, precisamente nesse jogo de dizer o que não é permitido [...] se legitima.
(SILVA, 2001,p. 4).
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Figura 06: Grafite em Rolândia (Foto de 2004, acervo pessoal)

Verificamos freqüentemente, na sociedade estabelecida, sentimentos de rejeição
aos grafiteiros, por suas ações que agridem uma ordem estabelecida. É importante
porém, considerar o valor comunicativo dos grafites no sentido de uma melhor
convivência.

A “arte” na educação. Abordagem formal na escola pela cópia

Os movimentos do ensino artístico procuram a valorização da auto-expressão.

No documento de Arte, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), está
ressaltado que:

“Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do aluno
significa, então, não isolar a escola da informação sobre a produção histórica e
social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno liberdade de imaginar
propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias. E tudo
isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante a
atividade artística. (Pluralidade nas escolas, 2002).

Nos mesmos Parâmetros Curriculares Nacionais, podemos ler no entanto:

“A questão central do ensino de arte no Brasil diz respeito a um enorme
descompasso entre a produção teórica que tem um trajeto de constantes
perguntas e formulações e o acesso dos professores a essa produção, que é
dificultado pela fragilidade de sua formação, pela pequena quantidade de livros
editados sobre o assunto, sem falar nas inúmeras visões preconcebidas que
reduzem a atividade artística na escola a um verniz de superfície que visa as
comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar. (PCN, Volume 6,
“Arte”, 1997, p.31).

Mudar um sistema educacional fragmentado, abstrato e imitador em sua natureza,
significa abertura ao risco. Segundo o educador Paulo Freire, na sua obra “Pedagogia da
autonomia”:
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Figura 07: Aluna preenchendo caderno de colorir com ajuda da professora
(Foto de 2004, acervo pessoal).

[...] mulheres e homens, somos os únicos seres, social e historicamente, nos
tornarmos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é
uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que
meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir,
constatar para mudar, o que se não faz sem abertura ao risco e à aventura do
espírito. (FREIRE, 2003,p.69)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificando a grande potencialidade de comunicação pelas artes, sugerimos dar a
elas mais atenção e mais tempo, pois, temos uma vida toda para aprender a nos
comunicar.

É preciso pensar em uma situação em que um ensino formal permita uma
adequação constante às transformações, afastando-se de modelos pré-estabelecidos,
para que a descoberta de uma realidade local nos torne capazes de aprender novas
linguagens que nos habilitem para uma comunicação mais afetiva, sensível e com
perspectiva até global.

Para que a comunicação seja eficiente, não é importante o domínio de uma
linguagem formal , mas entender a linguagem dos sentidos, e as artes  podem possibilitar
isso. Saber escutar e falar a língua do meio pode ser um caminho surpreendente para
aprendemos uma  possível ordem sustentável na convivência.
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