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RESUMO 

 

FREITAS, Ronald Gomes. Sustentabilidade subjetiva: em busca de conexões da vida. Rio de 

Janeiro, 2017. 60 f. (Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a obtenção do título de bacharel em Psicologia). 

 

Este trabalho analisa a estrutura escolar vigente e a ameaça que esta apresenta a uma educação 

que se faça integral e natural, uma educação holística a partir do olhar da Psicologia. A análise 

realizada se dá através de um diálogo entre a prática psicológica no contexto escolar com a 

abordagem Ecopsicológica, as quais juntas, oferecem elementos para uma leitura teórica que 

permite trazer à luz da consciência a relação entre educação e natureza desqualificada pelo 

contemporâneo. A leitura deste trabalho é estimulada de forma radical pela Ecopsicologia que 

desafia o viés antropocêntrico reforçado pelo contemporâneo ao propor a existência de uma 

relação indissociável entre ser humano e natureza. Essa proposição é desenvolvida neste 

trabalho a partir da expressão de um saber transdisciplinar formado entre a linha ecopsicológica 

e escolar que permite desafiar a estrutura da escola no contemporâneo ao propor linhas de fuga 

para uma educação mais libertadora, natural. A estrutura escolar vivenciada no contemporâneo 

foi construída historicamente através de crenças equivocadas e moralistas que não podem ser 

comprovadas a luz de um saber ecológico, resultando em uma escola que fabrica subjetividades 

alienadas aos perigos que a quebra do vínculo natural traz como consequência. A escola no 

contemporâneo fabrica subjetividades ecocidas e a cura para este comportamento insustentável 

se dá através de uma nova escola, que atue desde a infância como espaço criativo e de 

responsabilidade social através da garantia ao brincar e ao natural. Este trabalho se deu no 

contexto escolar, através de um olhar integrador vindo da Psicologia, por acreditar que a escola 

pode atuar como uma importante força contra a crise de insustentabilidade subjetiva vivida no 

contemporâneo. Conclui que desafiar estes comportamentos insustentáveis na escala micro da 

escola, torna possível elevar o debate sobre sustentabilidade subjetiva a escalas macros, me 

fazendo acreditar que linhas de fugas são possíveis e devem ser vivenciadas do micro ao macro.  

 

Palavras-chave: Educação; Ecopsicologia; Contemporâneo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FREITAS, Ronald Gomes. Sustentabilidade subjetiva: em busca de conexões da vida. Rio de 

Janeiro, 2017. 60 f. (Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a obtenção do título de bacharel em Psicologia). 

 

This work analyzes the current school structure and the threat that it represents to an education 

that becomes integral and natural, an holistic education from the look of Psychology. The 

analysis is carried out through a dialogue between the psychological practice in the school 

context and the Ecopsychological approach which together offer elements for a theoretical 

reading that allows to bring to the conscience itself, the relation between education and nature 

disqualified by the contemporary. The reading of this work is radically stimulated by the 

Ecopsychology that challenges the anthropocentric bias reinforced by the contemporary when 

proposing the existence of an inseparable relation between human being and nature. This 

proposition is developed from the expression of a transdisciplinary knowledge formed between 

the ecopsychological and scholar line that allows to question the structure of the contemporary 

school when proposing lines of escape for a more liberating and natural education. The school 

structure experienced at the present time was historically built through misguided and moralistic 

beliefs that can not be proven by an ecological knowledge, resulting in a school that 

manufactures alienated subjectivities to the dangers that the break of the natural bond brings as 

a consequence. The school of the contemporary produces ecosuicidal subjectivities and the cure 

for this unsustainable behavior is through a new school that acts from childhood, as a creative 

space of social responsibility, through the guarantee of playing and of natural living. This work 

has taken place at school environment through an integrative perspective coming from 

psychology, for believing that the school can act as an important force against the crisis of 

subjective unsustainability experienced in the present. To summarize, challenging these 

unsustainable behaviors on the micro scale of the school makes it possible to raise the debate 

about subjective sustainability to macro scales, making me believe that escape lines are possible 

and should be experienced from micro to macro. 

 

Keywords: Education; Ecopsychology; Contemporary. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A espécie humana, em sua história, iniciou a dominação de processos de aprendizagem 

nomeados posteriormente pelo constructo de educação. Essa mesma história ou qualquer outra 

parecida não é vista nas demais espécies da qual haja relatos. Ao consolidar o campo da 

educação, o homem admite a sua característica inata de animal racional e configura a sua 

essência racionalista que passa a distingui-lo dos demais animais e o torna singular. Aceitar tal 

condição de sujeito racional, no entanto, entrega nas entrelinhas que a espécie humana é fruto 

de um acidente evolutivo e a educação uma consequência deste acidente (SAVIANI, 2007). 

 A educação, consequência do animal homem passou a ser detentora de um caráter de 

permanência e se viu obrigada a passar pelo processo de institucionalização vinculando a sua 

estrutura filosófica a uma estrutura material, a escola. O processo de educar foi atribuído a esta 

instituição para atender as necessidades daqueles nela presentes e dos futuros animais racionais 

que ainda não adentraram ao mundo, mas que por herdarem as consequências da 

institucionalização aqui descritas, ao nascerem já se deparam com a figura institucional imposta 

e pensada por seus antecedentes. Uma figura que tomou um viés total e que configura um 

paradoxo, no qual o humano racional perde o seu direito à racionalidade. A escola passou a ser 

apresentada como instituição docilizante, de controle corporal, mental, subjetivo…. Ainda fruto 

deste controle institucional, a escola sofreu o efeito da aproximação com a cidade e teve que 

deslocar o contato empírico natural para um contato frio através de páginas impressas ou 

monitores ligados. 

 Com uma atitude de resistência a este cenário, um novo paradoxo fruto da pressão 

positivista sobre o fazer ciência é configurado com as formulações de uma Ecopsicologia ao 

“concluir que a crise de insustentabilidade é um espelho da psique contemporânea” 

(CARVALHO, 2013, s. p.). Uma psique moldada e controlada, inicialmente, pelos processos 

educadores de uma escola que distancia o homem do natural e legitima uma existência precária, 

em constante falta, sem abranger nossas conexões com o mundo natural. Desta forma, 

naturalizar a escola é levar toda a instituição da educação de volta a seu berço natural, ao homem 

racional, que não deixa de ser animal e que, portanto, é natureza. 

 A escola, assim como toda outra instituição passa a existir para dar conta de 

necessidades humanas e por um feliz acidente da natureza, nossa razão altera periodicamente 

estas necessidades. A Ecopsicologia angaria forças nessa esperança de que ao ter a consciência 

iluminada, o homem racional passará por um desenvolvimento sustentável viabilizado por 

forças as quais estão encarregadas de desafiar a atual formação da instituição escolar que teve 

a função de formação de sujeitos críticos deturpada pela formação (leia-se controle) de sujeitos 
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alienados, reprodutores de um status quo que domina o meio social e se expande de maneira 

micro ao desestabilizar a ideia de uma educação gratuita, natural e de qualidade para todos. 

 O contágio ecopsicológico, no entanto, enfrenta um desafio devido à grande influência 

que o contexto escolar exerce sobre o homem, uma influência resultada do fato da escola ter se 

tornada a primeira instituição social externa à família. A escola também é lugar do socializar e 

a possibilidade de estar com outros membros da espécie nos cegou para os demais aspectos 

naturais. Também preocupada com a consolidação deste contexto escolar, a atual Psicologia 

entra na escola enviesada por uma ideologia de empoderamento ao buscar quebrar com as 

relações de poder presentes na instituição ao retornar para o objetivo primeiro da instituição 

escolar, formar sujeitos críticos. A Psicologia Escolar, no entanto, se mantém a pensar a escola 

sem pensar o natural, ao continuar a propagar uma lógica dominante, a lógica do avanço 

informacional sobre a vivência natural. Torna-se necessário, portanto, pensar numa 

Ecopsicologia Escolar enquanto a revolução que a instituição escolar necessita para se 

renaturalizar. Um renaturalizar que possibilite de maneira criativa/crítica um reencontro desta 

instituição com a natureza. 

 A Ecopsicologia ao clarear a consciência humana e propor um renaturalizar deseja pôr 

fim ao esquecimento e atual polarização homem-natural, cultura-natureza, ao possibilitar um 

reencontro do homem com o planeta, do homem consigo mesmo. Uma chance legítima desse 

reencontro se dá na infância, onde a contaminação informacional alimentada pelo capital pode 

não ter afetado aos pequenos humanos, portanto, contextualizar uma existência colaborativa 

entre homem e natureza na infância, na escola pode ser um caminho para combater o fracasso 

natural/escolar gestado pelo desenvolvimento insustentável da sociedade atual. 

 Contextualizar a resistência natural na infância é pontuar possibilidades de 

ressignificação ao distanciamento da natureza vivido no contemporâneo. Ressignificação que a 

própria Psicologia falha em abordar por ter se esquecido de uma antiga verdade, “nós não 

podemos ser estudados ou curados à parte do planeta” (CARVALHO apud HILLMAN, 2013, 

p. 9). A contemporaneidade por acompanhar um avanço informacional não visto antes, colocou 

o homem em um novo contexto, o do estímulo sem recompensa. O homem é estimulado à 

educação, ao trabalho, a vida social e as consequências finais surgem em forma de ansiedade, 

depressão, pânico, suicídio. Esta sociedade está doente, a existência humana nela tornou-se 

insustentável e a Psicologia parece corroborar com os malogros humanos ao invés de caminhar 

atrás de uma cura, porque? 

 A racionalidade humana, intrínseca à Psicologia, parece ter compactuando para o 

desencontro do humano com o meio natural e ter produzido o recalque da informação de que o 
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homem é um animal consequência da vida natural. Um recalque tão poderoso que funda uma 

força repressiva que acomete a criação de um complexo, de um inconsciente ecológico. O 

homem aprendeu que o seu valor está associado ao puro mercantilismo e torna-se insustentável 

para que sua meta de vida seja alcançada, neste contexto, a destruição do natural é iniciada e 

mantida, mas o homem parece esquecer que as necessidades do planeta, são as suas 

necessidades e funda assim uma loucura coletiva. 

 Frente à tamanha insustentabilidade que funda uma loucura coletiva, a Psicologia de 

maneira transdisciplinar, vislumbrou a repressão a qual está sujeita, a repressão a qual os 

humanos estão sujeitos, e através de um movimento ecológico realizou um deslocamento para 

outro tipo de cura, a natural. Uma cura originária do emergir dos conteúdos reprimidos do nosso 

inconsciente ecológico, conteúdos que transformam o egocentrismo em um ecocentrismo, 

conteúdos que permitem aos homens um confronto sobre as suas práticas diárias. 

 A tarefa de emergir o inconsciente ecológico à consciência, no entanto, é deturpada pela 

modelagem imposta no período contemporâneo ao qual o ser humano está inserido, um período 

onde o sensível não tem lugar e no qual o homem segue consciente da destruição do planeta, 

mas sem a sentir. Um período egóico. A Ecopsicologia existe neste período como saber 

militante e busca desestabilizar as relações mantidas e movidas pela violenta informação secular 

que contamina o homem a cada dia. 

 Diante da loucura do contemporâneo e da suposta impossibilidade de saída imposta por 

este, pensar numa Ecopsicologia Escolar é pensar na regeneração diária do inconsciente 

ecológico porque ao chegar aos pequenos humanos ainda não modelados e detentores de uma 

relação viva com a natureza, se chegará numa sociedade ecocêntrica, que reconheça as 

conexões da vida. Se chegará a uma sociedade de ego ecológico maduro comprometida com o 

planeta e com toda a vida que há nele. Se chegará numa sociedade curada, afinal há uma sinergia 

entre o bem-estar do universo e o bem-estar pessoal. A sociedade urbana-contemporânea corta 

nossa relação com a natureza e fere a nossa saúde mental. 

 Uma Ecopsicologia Escolar constrói uma aliança interessante entre áreas da Psicologia 

que não dialogam entre si para trazer empoderamento e reencontro natural para o sujeito que 

frequente as instituições educacionais. Renaturalizar a escola através dessa 

transdisciplinaridade é necessário para que haja o retomo da saúde psíquica erguida por nossos 

antepassados através de uma relação harmoniosa com o universo. É objetivando este 

renaturalizar que a Ecopsicologia é consolidada como saber de resistência ao contemporâneo, 

onde pensar a sua aplicação no âmbito escolar permite iniciar uma discussão e uma vivência 

empírica de inserção escolar no natural a fim de prevenir a manutenção de uma sociedade 
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adoecida; e colaborar para a criação de uma nova escola que atenda as demandas de uma nova 

sociedade que pensa na saúde psíquica como descendente do contato com o natural. 

 Dialogar com esses diferentes saberes exige certa afeição e ao propor uma Ecopsicologia 

Escolar é necessário que se faça uma conversa com a Ecopsicologia, com a Psicologia Escolar 

e com a instituição educacional para que possam juntas, auxiliar a pensar em formas de fazer 

uma prática escolar mais natural. 

 O trabalho aqui proposto busca romper com o modelo educativo e social ao qual de 

maneira compulsória experimentamos na contemporaneidade através da intensificação de um 

consumismo mercantilista e da desqualificação do natural. É uma tentativa de experimentar 

possibilidades de existência naturais a partir do cenário micro que o contexto escolar pode vir 

a propiciar enquanto instituição designada a atuar como educadora. Buscar essas outras 

experiências de cunho natural em um campo tão "tradicional" como se tem constituída a escola 

possibilita encontros com proposições sociais, que ao terem seus conteúdos trabalhados no 

contexto escolar de forma micro, podem ser expandidas para o cenário macro da sociedade. 

 Ao concentrar as apostas deste trabalho na crítica ao formato contemporâneo que 

aprisiona, também foi apostada uma inserção no campo através de um formato de fazer pesquisa 

que não ocorra pela via de uma simples descrição e participação, mas sim pela via do sensível, 

possibilitando a quebra da dicotomia entre pesquisador e objeto, teoria e prática, e a construção 

de uma relação de colaboração a fim de favorecer o diálogo e alcançar conquistas em conjunto 

pelo atravessamento estabelecido. Um atravessamento que se dá ao produzir esta relação 

distinta entre pesquisador e objeto, ao produzir intervenção. 

 As metodologias que se apreendem aos tradicionais questionários e entrevistas enquanto 

únicas formas de acesso ao outro se fecham em uma pseudoneutralidade ao acreditar que essas 

formas são objetivas. No entanto, manter o viés de neutralidade e não interferência provoca o 

efeito dicotômico ao fazer a manutenção das categorias de objeto e pesquisador.  

 O contexto escolar não admite um falso envolvimento daquele que o adentra, logo, 

imaginar alguma forma de fazer pesquisa que não se dê pelo viés intervencionista não cabe 

dentro deste espaço. “A pesquisa-intervenção, ou apenas a intervenção, como procedimento de 

aproximação com o campo, mostra-nos que ambos – pesquisador e pesquisado, ou seja, sujeito 

e objeto do conhecimento – se constituem no mesmo momento, no mesmo processo” (PASSOS 

& BARROS, 2000, p. 73). 

 Tendo como viés a intervenção, este trabalho trata-se, portanto, de um estudo sobre as 

possibilidades que a junção de dois campos teóricos - Ecopsicologia e Psicologia Escolar - 

podem vir a refletir no espaço da escola ao possibilitar uma vivência com o processo educativo 
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que vise à complexidade humana e suas interfaces com a natureza. Uma vivência demonstrada 

neste trabalho de maneira descritiva-qualitativa após participar, pelo período de um ano, do 

cotidiano de uma escola no município de Campos dos Goytacazes - RJ. 

 Assim, a inserção no espaço escolar permitiu a estruturação deste trabalho em quatro 

capítulos e as considerações finais. 

 O primeiro capítulo ao qual decidi nomear de “Quando sinto que já sei”, trata-se de uma 

viagem histórica pelo campo da educação e da instituição escolar e traz ao debate a forma como 

esta instituição se consolidou enquanto dona de um processo que se dá de maneira natural, o 

aprendizado. Esse capítulo também descreve alguns projetos que vem quebrando com o modelo 

“tradicional” de fazer educação ao abrir debate para novas possibilidades de se aprender. 

 O segundo capítulo denominado de “(In) sustentabilidade subjetiva” comenta a relação 

contemporânea que se dá entre sujeito e natureza ao criticar a visão antropocêntrica consolidada 

e exaltada no atual cenário social. Neste capítulo me debrucei sobre a teoria ecopsicológica a 

fim de trazer ferramentas para fomentar o debate sobre sustentabilidade subjetiva apoiada na 

discussão vigente entre natureza e cultura. 

 O terceiro capítulo denominado de “In natura, a inserção no campo escolar” comenta a 

minha vivência no cotidiano escolar no qual busquei romper com as estruturas egocêntricas do 

homem ao implantar possibilidades ecocêntricas enquanto linha de fuga. Os relatos são 

concentrados no primeiro segmento do ensino fundamental, mas durante a inserção no campo, 

encontros com outros segmentos da educação também se deram e não de forma menos 

relevante. 

 O quarto e último capítulo chamado de “Possibilidade de ressignificação da escola” é 

utilizado para propor formas naturais para favorecer a aprendizagem, formas adquiridas nos 

encontros pelos quais passei neste último ano. Esses encontros me permitiram realizar uma 

síntese e propor possibilidades para uma nova escola que valore o natural e milite no 

contemporâneo contra a sua desqualificação. 

 As considerações finais apresentam reflexões e conclusões acerca da pesquisa, assim 

como os seus possíveis desdobramentos. 

 A temática ecopsicológica no contexto escolar se configura como uma ideia original e 

é fortalecida pelo desejo transdisciplinar característico da prática eco. Adentrar ao assunto não 

é uma tarefa nebulosa pela quantidade de material produzido tanto na área ecológica, quanto na 

escolar. Produzir este trabalho, portanto, é produzir o encontro entre dois saberes que precisam 

estabelecer um diálogo entre as práticas propostas por eles e possibilitar assim linhas de fugas 

para a vivência compulsória eliciada pela atual conjectura em que nos situamos. 
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2. QUANDO SINTO QUE JÁ SEI1 

 Falar do lugar da educação na contemporaneidade, quase sempre, instala um debate 

sobre falar da educação na escola. Desde o século XVIII, foi criada uma associação entre escola 

e educação que as tornaram indissociáveis. É perigoso, no entanto, assumir essa condição de 

indissociabilidade por ela autorizar uma dominação imaginária de uma instituição sobre um 

processo – o da aprendizagem – que é dado em tantas instâncias da vida. A modernidade 

determinou como cada sujeito deve realizar seu encontro com uma instância que é subjetiva e 

singular, ela busca dominar a dialética que o sujeito pode vir a fazer com o aprender. Ela 

transforma o comportamento democrático da aprendizagem numa prática autoritária pelo viés 

da obrigatoriedade e entender esse movimento da escola exige um olhar histórico para a 

educação, um olhar que não se permita naturalizar/enganar por fatos como a obrigatoriedade 

legal ou a estrutura padrão como todas as escolas buscam funcionar. Um olhar que volte ao 

passado para propor à contemporaneidade outras formas de educar, formas criativas e 

autorizadas a responder ao desenvolvimento das crianças, formas iniciadas no brincar e 

constatadas na empiria. 

 De acordo com Gray (2009), no período paleolítico, o educar era brincar e assim o 

faziam as crianças que viviam como caçadoras coletoras antes mesmo do advento da 

agricultura. Os caçadores coletores entendiam que a infância era tempo do brincar e que não 

deveriam haver imposições ou intromissões pelo dispositivo que o fosse sobre essa atividade, 

aliás, a banalização dos dispositivos caracteriza esse tipo de educação onde o brincar era a única 

necessidade humana para o aprender, sem a necessidade de planos curriculares, agendas ou 

conteúdos programáticos. A vasta quantidade de atividades adultas como a caça, coleta, música, 

arte, jogos, danças e o contar de histórias eram aprendidas por todas as crianças ao brincarem. 

Os caçadores coletores aprendiam pelo brincar vez que a exploração do ambiente eliciada pelas 

brincadeiras tornava interessante e atrativo o aprender das habilidades observadas nos adultos, 

o pequeno caçador observava o adulto da tribo caçando mamíferos e era atraído pela atividade 

e iniciava suas brincadeiras com a caça de pequenos animais. Assim o pequeno caçador 

aprendia a caçar e assim também aprendia as demais atividades de sua tribo, pela observação. 

O interessante da educação vista nos caçadores coletores era a sua característica não obrigatória, 

a valorização do brincar e um sistema de autoaprendizagem, onde as crianças aprendiam o que 

                                                           

1 Aprender pela autonomia e liberdade, “Quando sinto que já sei” é um documentário que mostra alternativas ao 
sistema convencional de ensino e evidencia que é possível fazer diferente. Quando sinto que já sei movimenta este 
trabalho, o dá forma, o possibilita ser e o torna real. Iniciar esta leitura é militar pelo fazer diferente na educação, 
é se colocar em sintonia com o simplesmente saber, sem precisar o provar a ninguém. A leitura deste trabalho é 
apostar que a garantia ao brincar e ao natural é a chave para o desenvolvimento integral. 
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desejavam sem monitoração adulta, sem serem ensinadas e sem a presença de nada parecido 

com uma escola, não havia o estabelecimento de quais conteúdos deveriam ser aprendidos e 

como deveriam ser aprendidos. A educação era desejo e este desejo motivava as crianças 

caçadoras a continuar as atividades de sua tribo. É incrível, ainda, notar que este sistema de 

ensino pelo viés da autoaprendizagem onde as próprias crianças ensinam a si mesmo ter sido 

tão funcional e perdurar por um milênio. 

 O existir dos pequenos caçadores-coletores não era uma tarefa fácil, na verdade, uma 

demanda árdua de sobrevivência exigia que essas crianças adquirissem um grandioso 

conhecimento sobre a geografia local que habitavam. No entanto, a demanda vinda do meio 

natural, ainda que associada à sobrevivência, não atuava de forma imperativa e todo o 

conhecimento construído não passava de uma brincadeira. Uma brincadeira que tristemente 

sofreu ressignificação e encarou a morte com o advento da agricultura (GRAY, 2009). 

 Durante os longos estabelecimentos de residência, as grandes famílias começaram a 

perceber que através de controle sobre a terra, era possível viver através desta. Este tipo de 

controle, no entanto, demandava tempo e atenção ao solo que urgia pelo arar, plantar, cultivar, 

cuidar.... A rápida colheita através da caça vista nas crianças caçadoras coletoras (leia como um 

livre brincar) sofreu ressignificação em um forçoso trabalho que se via obrigatório por toda a 

família que crescia em números a cada geração pela possibilidade do estabelecimento em 

propriedades fixas.  E a cada geração, mais crianças agricultoras se viam obrigadas a estar no 

campo para manter a sobrevivência familiar e, gradualmente, tinham a sua liberdade captada 

pela manutenção e servidão a toda a família (GRAY, 2008). 

 A tentativa da agricultura de dominação da natureza e não de contemplação, criação de 

laços e unidade logo foi espalhada em ampla escala e permitiu o surgimento de diferentes 

classes sociais e o valor agrícola de dominação foi levado ao humano ao transformar pessoas 

que não possuíam terras em sujeitos dependentes daqueles que as possuía. A dependência 

gerada na prática agrícola propiciou a instalação de um regime de servidão onde poucos nobres 

detinham o direito à terra, enquanto muitos serviam por pura sobrevivência. A agricultura, aqui, 

dá as boas-vindas a um sistema feudal e a uma idade média que extinguiu o brincar e 

transformou o aprender em obediência, onde o “garoto deve apanhar até ter um temor 

sobrenatural de falhar em seguir as ordens de seu mestre” (ORME apud GRAY, 2008, s. p.). 

 A vivência pela exploração do ambiente alimentada pela agricultura pouco durou, afinal, 

a ideia mercantilista propagada ao campo humano exigia um sistema de acúmulo imparável, 

sem freios, que evocou as modernas locomotivas e com elas toda a indústria que abastecia o 

seu funcionamento. Na modernidade, o poder vindo das terras foi transferido para um poder 
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gerado pelas indústrias e a educação outra vez foi viabilizada como um ato de obediência, onde 

as crianças antes servas, agora se viam como operárias obrigadas a trabalhar todos os dias, pelo 

sustento familiar demandante, em fábricas que além de evocar o pior da urbanização, impedia 

as poucas fugas que a agricultura permitiu por qualquer frescor ou oportunidade de brincar 

debaixo do sol (GRAY, 2008). 

 A agricultura e a industrialização ao configurar modos de existência direcionados pela 

lógica mercantil, transformaram a educação na supressão do direito ao brincar, do direito ao 

subjetivar da experiência infantil tão querida entre os caçadores coletores. Parece que algo de 

natural foi perdido com o advento da sociedade feudal que descaracterizou o modo de existência 

autêntico dos caçadores coletores, esse algo natural lido como brincar continuou oculto na 

época das primeiras indústrias e a oposição a uma educação pelo brincar prevaleceu, mas até 

quando? 

 O avanço tecnológico alcançado pela indústria permitiu uma espécie de convenção dos 

direitos das crianças, no entanto, as crianças da modernidade, não foram libertas para retornar 

a sua atividade tratada como natural, o brincar. A liberdade das crianças, na verdade, fez emergir 

um movimento de educação bastante relativo, onde cada região do globo passou a determinar 

o que era necessário ser aprendido e pela força religiosa presente neste período, quase sempre 

eram as religiões que determinavam o que as crianças deveriam aprender e quase sempre esse 

aprendizado se resumia a uma repetição contínua de leitura, afinal, para fugir da danação, é 

necessário que as crianças saibam ler as sagradas escrituras. E assim o foi feito, da Europa às 

Américas, o ímpeto de uma educação universal foi preconizado pelas instituições religiosas, 

que dentre o ensinamento das escrituras sagradas, não deixavam de lecionar sobre o medo à 

Deus e o senso de obediência aos mais velhos. O século XVI inicia na verdade, a produção de 

uma escola que promove o fracasso escolar, uma escola onde as crianças são condenadas a 

movimentos repetitivos, a aprender obediência e a serem tuteladas para um futuro trabalho na 

indústria através da aquisição de habilidades como pontualidade, obediência e tolerância ao 

tédio. O que acontecia na verdade, era um desinteresse pela infância em prol de um 

investimento de mão de obra para a indústria, uma mão de obra tediosa, não criativa e que não 

ousasse reclamar das longas horas trancafiadas dentro das feias fábricas (GRAY, 2008). 

 A tutela sobre as crianças ofertada pela escolarização além de receber a atenção da 

indústria e religião, logo passou a ser de importância para o estado, que tinha como preocupação 

a educação de crianças para que essas pudessem ser no futuro, patriotas orgulhosos das 

conquistas de sua nação e claro, devota a tal ponto de encarar uma guerra sem pestanejar, caso 

fosse necessário defender a sua nação de forças ditas inimigas. Nessa mistura de indústria, 
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religião e estado, alguns movimentos começaram a pensar na escola como o santuário da 

infância, onde as crianças estariam sempre protegidas do perigo externo, onde poderiam 

desenvolver um senso de moral adequado à sociedade em que viviam e para tal, as crianças não 

poderiam ser livres a configurar um estilo subjetivo particular, mas sim seguir o curso de 

desenvolvimento pensado para elas, que quase sempre era o da moral e bons costumes, para se 

criar adultos competentes, por isso, quase sempre era comum o ensinamento de disciplina, 

matemática e latim (GRAY, 2008). Logo, o que acontecia nesses espaços, não era uma 

educação, mas sim uma espécie de culto, onde através da repetição, as crianças eram obrigadas 

a memorizar determinado currículo. E a escola que as protegia, na verdade, cerceava a liberdade 

propiciada pelo brincar. 

 Não levou muito tempo para que o enfrentar dessa realidade escolar fosse empregada 

como o trabalho dos pequenos, afinal, a mente livre além de ser “oficina do diabo”, também 

não gera lucro. Nesse momento, a escola sofre o seu pior golpe, ao institucionalizar a prática 

religiosa, estatal e industrial e configurar o espaço escolar como espaço do trabalho forçoso da 

mente, com muita repetição, memorização e tédio, que tem o brincar como atividade que 

dificulta o aprender e que quando não era banido, era exilado para pequenos momentos de 

recreios para que os pequenos pudessem extravasar e não atrapalhar o caminho da 

aprendizagem pensada por adultos, para adultos. 

 Não foi chocante quando as crianças não se adaptaram a este trabalho forçado, assim 

como não se adaptaram aos campos e fábricas. Foi chocante as formas punitivas elencadas pela 

escola como ferramentas de disciplina, onde muitas vezes, um único mestre era responsável por 

“911.527 pancadas com uma vara, 124.010 pancadas com uma bengala, 20.989 tapas de régua, 

136.715 golpes na mão, 10.235 golpes na boca, 7.905 supetões no ouvido e 1.118.800 socos na 

cabeça” (MULLHERN apud GRAY, 2008, s. p.). A escola abrigou a brutalidade e fez dela 

condição a aprendizagem. 

 E a contemporaneidade? A contemporaneidade herdou cada pedaço do caminho trilhado 

pela educação em tantos séculos, no entanto, toda a rigidez demonstrada antes, agora passou a 

ser mascarada, mas a condição vista como básica foi mantida, a educação continuou a ser tratada 

como o trabalho das crianças e caso essas optem por não realizar o trabalho da forma devida, 

modelos coercitivos e punitivos foram mantidos de forma sutil. Aliás, essa é uma característica 

do contemporâneo, a violência que antes era emitida sem restrição agora ocorre de forma sutil, 

invisível, perceptível apenas a aqueles que a desejam observar e configurar mudanças. E assim 

segue a educação no contemporâneo, serva da escola configurada como uma nova fábrica que 

de forma compulsória capta crianças por 6h diárias para a realização de atividades tediosas de 
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um currículo que cresce a cada ano, sem buscar saber daqueles que interessam, os alunos, do 

que eles possuem sede de aprender. 

 As escolas do século XXI representam o percurso histórico da educação, e tentam 

através de posturas ditas maleáveis e democráticas esconder o caráter de que o aprender ainda 

é tido como um trabalho da criança, um trabalho compulsório que elimina o direito de escolher 

até o que ela deseja aprender. Afinal, quem dita os aprendizados pelo qual uma criança precisa 

passar são o Estado, professores, em geral, pessoas adultas e detentoras de um saber 

inquestionável que por suas práticas autoritárias mascaram o dogmatismo da educação no 

contemporâneo. E o brincar? O brincar da criança é tido como erro, o livre brincar é questionado 

e as crianças que relutam em ter esse tempo para si mesmas, hoje não apanham, mas são 

medicadas. 

 A completa reconstrução do passado da educação é uma tarefa impossível à captura 

humana pela característica nebulosa do movimento histórico que de tão longo implica na perda 

de detalhes, mas tentar reconstruir esse passado permite dialogar com as variedades culturais a 

qual constantemente negamos (MULLHERN apud GRAY, 2008, s. p.). Um diálogo que 

permite a introdução de modelos educativos alternativos que resistem ao contemporâneo ainda 

que negados por este. Resistência a qual possibilita com que a educação seja reestruturada como 

uma área de saber que rompe com a perspectiva desenvolvimentista de uma ciência ortodoxa 

que voltou sua atenção a um modelo subjetivo sem conflitos e sem singularidades, um modelo 

subjetivo da simples repetição que teve como consequência a criação de um catálogo de 

transtornos de aprendizagem para dar conta do que foge à regra, o colocando em um lugar de 

anormalidade. O resistir da educação, portanto, se coloca no contemporâneo para além de 

estratégias de aprendizagem, o resistir da educação é o resistir da saúde mental e a sua aposta é 

em uma sociedade que venha a formar subjetividades distintas, mas que não se excluam e sim 

somem para a construção de uma educação baseada no respeito à diversidade. Mas como 

resistir? 

 Traçada a partir do sensível, a pedagogia montessoriana propõe um aprendizado que se 

dá pela via da experiência. A criança só pode de fato consolidar a aprendizagem quando ela a 

vive. O método montessoriano preconiza uma experiência livre e feita ao ritmo da criança que 

conquistará o seu potencial cognitivo ao seu tempo (SIMÕES, 2016). A pedagogia 

montessoriana é um rugir a favor de uma educação que favoreça o livre brincar e a autonomia 

infantil, mas aprisionada ao modelo de ciência positivista instalado no século XIX, a 

preocupação deste modelo ficou restrita a um desenvolvimento infantil puramente cognitivo. A 

pedagogia montessori milita ao promover a autonomia e a experiência infantil, mas peca ao 
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tornar processos originados no sentir e necessários a uma integralização humana como simples 

servos de uma única instância subjetiva, a cognição. 

 Uma postura mais holística foi inaugurada pela pedagogia waldorf que alicerçada na 

antroposofia de Rudolf Steiner, possibilitou a construção de uma escola que eduque na natureza 

pela arte. Steiner visualizava o desenvolvimento humano como uma instância individual, mas 

que precisa se dar de forma integral ao favorecer a expressão de uma subjetividade natural, 

artística, e boa moral (SIMÕES, 2016). A pedagogia waldorf abraça a natureza e a torna espaço 

de aprendizagem, uma aproximação que possibilita ao humano um desenvolvimento que se faz 

na sua totalidade, onde cada sujeito desenvolve uma personalidade própria ao tempo que realiza 

a manutenção de respeito pelo outro e pelo mundo. 

 No Brasil, a resistência se deu aportada nos movimentos sociais consolidados, ainda, no 

período militar onde toda a intransigência do governo teve como consequência a saída do povo 

às ruas para denunciar o estado antidemocrático e exigir a sua mudança, que foi conseguida 

após 25 anos em 1988 com a criação de uma nova constituição nacional que ordenou o estado 

democrático e a afirmação dos direitos inalienáveis de sua população. Em trânsito pela via de 

um estado democrático, os anos seguintes permitiram a criação de políticas públicas e a 

educação foi beneficiada em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(SINGER, 2017). A LDB permitiu à educação brasileira uma nova forma de estruturação, onde 

“a partir dela tornou-se possível organizar escolas de modo não seriado, construir currículos 

contextualizados, adotar instrumentos de avaliação contínua e processual no lugar de provas, 

fazer uso dos espaços não escolares como espaços de aprendizagem” (SINGER, 2017, s. p.), 

permitiu repensar a atual instituição escolar através de uma linha de fuga que pode mover nosso 

país em uma mesma direção de conquista democrática trabalhada ainda em período de ditadura. 

No entanto, a LDB também carrega em seu nascimento uma disputa política que a torna obscura 

e desconhecida. Embora tenha fundamental importância como projeto de lei para a efetivação 

de mudança, ela por si só não é capaz de efetivar uma mudança real no ostracismo educativo 

presenciado nas duas últimas décadas e “ainda hoje organizar no Brasil escolas democráticas, 

com currículos flexíveis e envolvimento com a comunidade, depende de grande determinação 

de lideranças e apoio de redes articuladas” (SINGER, 2017, s. p.). 

 A determinação brasileira se fez presente e iniciou ainda em 1996 a resistência ao 

modelo ortodoxo de educação e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima, 

localizada no Butantã – SP, iniciou seu processo de inovação com a intervenção nos espaços 

escolares, tornando-os mais agradáveis e voltados à convivência. Intervenções artísticas foram 

feitas nas paredes e muros, grades foram retiradas, espaços de convivência onde as pessoas 
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podiam sentar e conversar foram criados. Também se abriu a escola nos finais de semana para 

atividades com a comunidade. Estudantes mais velhos passaram a frequentar e viver a escola 

fora de seus horários de aula, como monitores em atividades várias. Com apoio e engajamento 

crescente dos pais e da comunidade, a escola começou a oferecer oficinas de cultura brasileira, 

capoeira, educação ambiental e teatro (SINGER, 2017, s. p.). 

 A reorganização da Amorim Lima transformou a escola em ponto de cultura e ordenou 

a reestruturação dos tempos e dos papéis de cada um no espaço da escola, aliás, um espaço 

agora ampliado a grandes salões com a derrubada dos muros que separavam as salas de aula 

que ditou como consequência simbólica a flexibilização do currículo escolar com a integração 

de atividades extracurriculares e absorção do modelo pedagógico inspirado na metodologia da 

Escola da Ponte, de Portugal (SINGER, 2017). 

 A inspiração proporcionada pela Escola Amorim Lima deslocou-se pelo município e 

ainda em São Paulo, no bairro de Heliópolis, a escola Campos Salles resistiu até mesmo ao 

crime organizado ao enfrentar os toques de recolher impostos através da recusa a fechar as 

portas quando o tráfico ordenava. A força da comunidade de Heliópolis tornou possível a 

atuação de uma escola que trabalhe junto à comunidade ao ampliar o seu espaço pela queda 

simbólica de muros ao ofertar atividades de convivência, diversidade, comunicação, saúde, 

ambiente, cultura e esporte que percorressem o bairro, transformando este em um bairro 

educador (SINGER, 2017). 

 A resistência brasileira aliada a formação de uma rede articulada trouxe ao país José 

Pacheco, que deixou Portugal e a Escola da Ponte para promover no Brasil uma militância por 

um movimento escolar democrático através de apoio a organizações sociais, educadores e 

escolas como a Amorim Lima e Campos Salles, até que em 2012, Pacheco assume a 

coordenação do Projeto Âncora, tido não como uma escola, não como um bairro educador, mas 

como uma comunidade de aprendizagem. O Âncora abarcado pela metodologia da Ponte passou 

a implicar os estudantes de Cotia - SP com o auxílio de tutoria, planejamentos, pesquisas, 

projetos e aproximação comunitária transformando o exercício do educar em um exercício do 

democratizar (SINGER, 2017). 

 As práticas do resistir consolidaram no país uma nova política de educação ao 

demonstrar que o educar não se dá apenas no espaço escolar, mas sim de forma integral em 

qualquer espaço que possibilite e promova a sua ocupação de modo criativo. 

 A educação integral propõe a articulação dos diversos espaços e agentes de um território 

para garantir o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões – intelectual, 

afetiva, corporal, social e simbólica. Compreende-se que para tão complexa tarefa, é necessária 
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a integração de diversos atores em torno de um projeto comum, um projeto que possa 

transformar localidades em bairros que se educam. A escola tem papel primordial neste 

processo, já que é a instituição social reconhecida por sua missão educativa e é, hoje, o 

equipamento público mais distribuído pelo território nacional. Mas, para que se integre às 

famílias e demais agentes educativos da comunidade, a escola precisa de um projeto político 

pedagógico democrático e inovador (SINGER, 2017). 

 A prática educativa integral no contemporâneo faz militância ao levar a escola à 

comunidade, à cultura local e permite assim com que o processo do educar se transforme em 

um processo de descoberta de uma identidade própria pelo viés democrático, no entanto, tal 

prática não enfatiza a possibilidade de retorno ao natural como ferramenta que desperta o 

aprender. A curiosidade eliciada pelo natural que torna favorável a aprendizagem não é exaltada 

e ao manter seu locus de atuação apenas na comunidade, a educação integral se desvincula da 

possibilidade de uma pedagogia que dialogue com uma mãe natureza. 

 O educar no contemporâneo ainda expressa o desejo da máquina econômica e 

transforma a escola em local responsável pela manutenção de um conceito de aprendizagem 

desenvolvimentista e mercantilista. Esforços na direção oposta são ofertados por novas 

correntes de aprendizagem impulsionadas pela ONU que promulgou quatro dimensões da 

sustentabilidade que se dão pelo viés social, econômico, ecológico e holístico (GIRO 

SUSTENTÁVEL, 2011), uma nova visão de mundo que diz retomar e preconizar as relações 

com o natural, no entanto, manter essa visão atrelada ao modelo econômico vigente “concebido 

unicamente de modo técnico-econômico, o desenvolvimento chega a um ponto insustentável, 

inclusive o chamado desenvolvimento sustentável” (MORIN apud PINTO & BISPO, 2016, s. 

p.). 

 A escola na contemporaneidade deve sofrer ressignificação em sua totalidade, as 

tentativas de implementar um modelo sustentável falham ao apresentarem estruturas que ainda 

separam o humano da natureza, a colocando novamente como um objeto, concebendo nas 

entrelinhas um modelo de funcionamento humano que se dá ao lado de um funcionamento 

natural, sem admitir a possibilidade de uma holisticidade configurada pela completude de um 

ser que é natural e que não pode ser visto a parte da natureza. A escola na contemporaneidade 

deve sofrer ressignificação, afinal “nós não podemos ser estudados ou curados à parte do 

planeta” (HILLMAN apud CARVALHO, 2013, p. 9). 

 A ressignificação da escola se faz como demanda do próprio contemporâneo e para que 

tal ressignificação se dê, a escola necessita de "uma noção mais rica e complexa do 

desenvolvimento, que seja não somente material, mas também intelectual, afetiva, moral" 
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(MORIN apud PINTO & BISPO, 2016, s. p.). "Assim sendo, espera-se que o (a) aluno (a) mais 

do que memorizar e repetir conceitos, possam compreender às ciências da natureza e agir de 

forma responsável para a preservação da mesma, ao passo que este (a) compreenda que o 

desenvolvimento criou mais problemas do que soluções às sociedades” (PINTO & BISPO, 

2016, s. p.). 
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3. (IN) SUSTENTABILIDADE SUBJETIVA 

“É no coração que se sabe as coisas direitinho (...)” 

(Clarice Cohn, 2000, p. 122). 

 Às margens do rio Bacajá, um afluente do Xingu, no sudoeste do Pará é possível 

encontrar o povo Xikrin, que por um longo período foram visitados pela antropóloga Clarice 

Cohn que ao buscar apreender e experienciar a concepção de criança e aprendizagem dos Xikrin 

produziu uma dissertação apresentada ao programa de Antropologia da Universidade de São 

Paulo em 2000 intitulada de "A criança indígena: a concepção Xikrin de infância e 

aprendizado". 

 Clarice Cohn encontrou em sua estadia com os Xikrin vivências que remetem às 

crianças caçadoras-coletoras descritas no capítulo anterior, experimentou uma forma de 

aprendizagem que se dá pelo livre acesso infantil, sem punições e de estimulação intensa ao 

aprendizado. Uma experiência de aprendizagem tão profunda que os Xikrin denominam de 

kukradjà, “um conceito abstrato, mas fundamental (...) e pode ser traduzido de várias maneiras, 

dependendo do contexto. Uma glosa possível seria ‘uma parte do todo’, ou ‘as partes 

constitutivas da totalidade’, seja esta um corpo orgânico ou um corpus de conhecimento ou 

tradições” (VIDAL apud COHN, 2000, p. 125). O kukradjà se faz aos Xikrins, portanto, como 

uma propriedade do conhecimento, um presente dos antigos herdado como forma de privilégio. 

Um presente que banca o código ético ali instalado e um presente que coloca a infância em um 

estado de constante movimentação, não podendo assim, exigir nenhum dever dos Xikrins que 

passam por essa etapa da vida. Essa possibilidade e permissividade de aprendizagem constante 

fornecida às crianças, no entanto, não reforçam a ideia contemporânea de um ser que é agente 

passivo e que de forma crescente busca tornar-se adulto (ARIÈS, 2006). Acontece na verdade, 

com essa liberdade de aprender, um movimento que objetiva constituir subjetividades 

independentes e construir agentes infantis ativos na produção de um mundo que lhe seja próprio 

e que ao mesmo tempo faça diálogo com o meio que habita. 

 A costura desses ambientes torna possível com que o agente infantil consiga criar uma 

identidade conjunta e indissociável constituída entre este mundo particular e seu habitat, uma 

costura que os Xikrins entendem exigir “dois modos de afirmar o conhecimento: arym ba kuma 

e arym ba omunh. Embora ambos possam ser glosados como ‘eu sei’, o primeiro se traduz 

literalmente ‘eu já ouvi’ e o segundo ‘eu já vi’ (COHN, 2000, p. 119). Os olhos e os ouvidos 

transformam-se assim nos órgãos da aprendizagem que aliados a concepção de sabedoria Xikrin 

como “capacidade da criança de amadurecer e aprender por si própria” (SCHILDKROUT apud 

COHN, 2000, p. 55) eliciam o desenvolvimento da esperteza, criatividade, compreensão e 



24 
 

percepção advindas de experimentações próprias que serão armazenadas no coração, que “além 

de um órgão (...), é uma fonte da ação e da consciência [awareness], e um local da vitalidade e 

da vontade (...) o coração é comum a humanos, animais e plantas, ele é único em sua 

intencionalidade – por ele os humanos sentem, pensam e se movem com a consciência da 

respiração. Ele se diferencia em sua individualidade na aquisição ao longo do tempo de 

conhecimento, bēya, nascido da experiência e desenvolvido como o corpo” (ROSALDO apud 

COHN, 2000, p. 44). 

 A infância dos Xikrins é o espaço temporal configurado para permitir o dar conta das 

demandas e aprendizagens que a inserção naquele grupo exige, é o espaço da livre expressão 

do ser, onde o conhecimento se faz a todo momento e sem cobrança. “Os adultos repetem 

sempre que as crianças tudo veem e ouvem, e que portanto tudo sabem, mas que nada sabem, 

porque são ainda crianças” (COHN, 2000, p. 10). É essa dialética entre o tudo saber e o tudo 

estar por aprender da criança, que transforma o adulto Xikrin em responsável por propiciar 

ambientes de aprendizagens que se dão em qualquer situação através da exploração infantil no 

cotidiano e nos ritos dessa sociedade, uma exploração que não é condenada ou recriminada, 

mas sim que possibilita um desenvolvimento infantil integral. 

 A ideia de desenvolvimento trabalhada pelos Xikrins permite a abertura do debate a 

alternativas para o modelo desenvolvimentista ocidental, ao colocar como possibilidade um 

desenvolvimento humano que se faz em conjunto ao natural, uma possibilidade de 

desenvolvimento holística que retorna o homem ao seu lugar de origem, a natureza, tornando 

possível a existência de uma sustentabilidade subjetiva que pode ser configurada apenas em um 

espaço que busque por fim a falsa dicotomia cultura-natureza. A experiência Xikrin torna 

possível exemplificar que tentar dissociar termos como cultura e natureza tem como único 

objetivo a criação de um ranço entre humanos e não humanos, uma separação que não traz bem 

algum e que a tentativa de insistir na ideia de uma passagem da natureza à cultura resulta em 

um insucesso, afinal “natureza e cultura não podem ser simplesmente opostas em colunas 

porque há gradações entre os termos” (COHN, 2000, p. 18). 

 A impossibilidade de dissociação entre natureza e cultura também é vista em outros 

povos e em alguns casos, tal ideia da possibilidade de uma separação, nem sequer é empregada. 

Os índios achuar, por exemplo, residentes de uma floresta tropical na fronteira do Equador com 

o Peru e que não possui contato com o mundo externo não utilizam a ideia de que há seres que 

estão para a cultura, como os homens; e seres que estão para a natureza, como os animais e as 

plantas. Esses índios afirmam, na verdade, que todos os seres possuem almas semelhantes, o 

que lhes permitem ações de mesma intensidade uns com os outros, como o pensar, o sentir e o 
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comunicar. A diferença é que tais seres podem estar em formas diferentes, exigindo o recurso 

do sonhar para favorecer a realização destas ações entre almas semelhantes em corpos distintos 

(DESCOLA, 2016). 

 No grande norte canadense, na cidade de Quebec, é possível encontrar a existência de 

um outro povo indígena que realizam a manutenção do ideal natural humano complementado 

pelas outras almas com as quais convivem, os animais e as plantas. Esse povo indígena, 

conhecido como os cri, não admite uma dissociação entre natureza e cultura, porque não 

admitem a dissociação entre humano, animal e planta. “Para os cri, a diferença entre os animais 

e os homens é mera questão de aparência, uma ilusão dos sentidos baseada no fato de que o 

corpo dos animais é um tipo de fantasia que vestem quando os humanos estão por perto, a fim 

de enganá-los sobre sua verdadeira natureza” (DESCOLA, 2016, p. 15). 

 A decisão em apoiar a ideia de que natureza e cultura são termos costurados, também é 

reforçada com histórias para além da América. Nos planaltos do Vietnã central, faz parte do 

cotidiano do povo reungao histórias como a de Oih e o Tigre. Após salvar a vida de um tigre 

que estava sufocando, Oih que é uma mulher reungao foi visitada pelo seu novo amigo em um 

sonho, no qual este lhe prometeu uma amizade de pai para filha. A prova desta amizade 

começou a se dar quando o tigre passava a deixar metade da sua caça para a mulher, 

estabelecendo assim uma aliança entre humano e não humano (DESCOLA, 2016). 

 Na Austrália, a distinção entre o que é natural e o que é cultural sofre um outro golpe e 

talvez o mais significativo com o regime totêmico implantado pelos aborígenes. No sistema 

totêmico, “homens, mulheres, plantas e animais (...) pertencem a uma mesma espécie” 

(DESCOLA, 2016, p.18) e são agrupados de acordo com características selecionadas de forma 

abstrata, como o temperamento ou a cor. Assim, um novo membro, não importando a sua 

espécie em particular, descende do totem que o caracteriza enquanto ser. A consequência da 

descendência de um totem em comum transforma qualquer membro advindo deste em sujeitos 

semelhantes, tornando o não-animal em réplica do animal e vice-versa. 

 A demonstração dessas outras possibilidades de fazer relação entre o humano e não 

humano vivenciada por outros povos torna possível iniciar o debate sobre natureza-cultura e 

(in) sustentabilidade subjetiva munido de uma empiria que diverge do modelo contemporâneo. 

Mas para começar, talvez, seja necessária uma síntese sobre as quatro possibilidades relacionais 

entre humanos e não humanos: 

(...) há no mundo quatro grandes formas de se conceber as relações com os não 

humanos, essencialmente as plantas e os animais. A primeira delas consiste em pensar 

que os não humanos possuem uma alma ou uma consciência idêntica à dos humanos, 
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distinguindo-se entre si pelo fato de terem corpos diferentes que lhes permitem viver 

em meios diferentes. Esse é o caso na Amazônia. A segunda forma consiste em pensar 

que os humanos são os únicos seres dotados de razão, mas que eles não se distinguem 

dos não humanos no que diz respeito ao aspecto físico. Esse é o nosso caso há alguns 

séculos. A terceira forma consiste em pensar que os humanos e os não humanos 

compartilham qualidades físicas e morais idênticas que se distinguem de outros 

conjuntos de qualidades físicas e morais compartilhadas por outros conjuntos de 

humanos e de não humanos. É o caso na Austrália. A última forma consiste em pensar 

que cada humano e cada não humano é diferente de todos os outros, mas que é capaz 

de manter com os outros relações de analogia (maior ou menor, mais quente ou mais 

frio etc) (DESCOLA, 2016, p. 36). 

 Outras possibilidades de enxergar a natureza surge ao homem ocidental como um 

choque que encontra no contemporâneo uma barreira que busca reprimir existências e relações 

que estão para além do modelo preconizado que provoca uma separação entre humanos e não 

humanos pregada pela dicotomia cultura e natureza. Essas possibilidades foram e são 

vivenciadas em diversidade por povos espalhados pelo globo terrestre, tal fato faz necessário 

entender o motivo do porque ainda assim, um único movimento dicotômico que foi visualizado 

apenas uma vez na história da humanidade - iniciado na Revolução Industrial - ter se tornado o 

modelo predominante. É necessário entender o motivo do porque ter sido escolhido dentre as 

quatro opções relacionais entre humanos e não humanos, cultura e natureza, homem e natural, 

a opção correspondente na transformação da natureza em uma peça, algo mecânico, a qual pode 

ser estudada, manipulada e aperfeiçoada para fins humanos. Uma natureza objeto, utilizada 

como um simples recurso do qual se pode tirar proveito, uma natureza sem alma e 

monetarizada. 

 A relação buscada pelo homem contemporâneo o transformou em senhor da natureza, 

mas não sem provocar a experimentação compulsória de uma subjetividade insustentável que 

não reguarda pelo próprio bem psíquico e que inaugura a inserção dos transtornos mentais na 

experiência humana, transtornos que talvez devam ser lidos enquanto “deficit de natureza” (ver 

LOUV, 2006). A natureza foi transformada em um campo de experimentação pelo homem 

contemporâneo que fundou uma divisão entre aquilo que é da natureza e portanto manipulável; 

daquilo que é do homem, da cultura, que foi construído pelo e para o humano. É nessa nova 

conjectura de exploração natural ou não humana que a contemporaneidade passa a enfrentar 

patologias desconhecidas ou raras, como a ansiedade, depressão, os deficits de atenção e 

hiperatividade, patologias que encontram no modo de conexão globalizado a fragmentação 

psíquica que a desconexão com o mundo natural pode eliciar. 
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 O controle social instalado no contemporâneo ao observar as consequências subjetivas 

resultantes da exploração natural, recorre a construção de saberes psicológicos afim de dar conta 

das mazelas humanas encaradas nesta nova era. No entanto, fruto do contemporâneo, a 

construção desta ciência psicológica não destoou do discurso preconizado ao favorecer a 

inauguração, inicialmente, da escola da Psicanálise e Comportamental que mantiveram a 

estimulação da dicotomia cultura e natureza, tornando a natureza apenas um fator externo, onde 

nada ou pouco interferia na psique humana. O entendimento de sujeito para a Psicologia 

Clássica reteu o entendimento do indivíduo a demandas que não se deslocavam do próprio 

ambiente corpóreo, ignorando a existência natural e a infiltração desta na psique humana. A 

Psicologia Clássica ao ser demandada pelo contemporâneo a dar fim as mazelas vividas pelos 

humanos, ao invés de instaurar um saber de resistência, fez ecoar o discurso predominante que 

reduz o entendimento da experiência humana ao indivíduo, desprezando a conexão deste com 

o espaço natural ao qual está inserido. 

 As práticas psicológicas intrapsíquicas, como era de esperar, não detiveram o avanço da 

insustentabilidade sobre a subjetividade humana, de certa forma, talvez tenha até reforçado os 

comportamentos que realizam a manutenção desta insustentabilidade. São estes 

comportamentos de cunho narcísico, individualista e de autossuficiência humana que prevalece 

na relação com a comunidade mais-que-humana, com quem se divide a vivência planetária, que 

permitiram o despertar de uma proposta Ecopsicológica, uma proposta que viabiliza diálogos 

entre a Psicologia e o Movimento Ambientalista afim de superar o intrapsiquismo clássico, que 

aliena o homem contemporâneo ao passo que recalca a responsabilidade de sua inserção 

planetária (CARVALHO, 2013). 

 “Por que os homens persistem em destruir seu habitat?” (SHEPPARD, 1982, p.1). Uma 

pergunta que de tão direta parece infantil, iniciou a construção do saber ecopsicológico, 

implantado em solo contemporâneo com o intuito de questionar o olhar psicológico tradicional 

focado no indivíduo, nas suas relações sociais, comportamentos e percepções, afim de 

evidenciar que as relações com o natural foram movidas para espaços sombrios da consciência. 

Esse deslocamento possibilitou ao homem contemporâneo a continuidade da emissão de 

comportamentos ambientalmente disfuncionais que foram normatizados ao ter o seu conteúdo 

afastado da luz da psique. Essa inconsciência permitida por este movimento intrapsíquico, no 

entanto, corrobora com a dissociação estabelecida entre cultura e natureza e ao ser 

constantemente atualizada gera um ponto de ruptura que elicia uma loucura coletiva. 

(CARVALHO, 2013). Uma loucura que gesta um projeto humano autodestrutivo que através 
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da negação e do deslocamento dos comportamentos ambientais disfuncionais conquista sólido 

firme para sua implementação. 

 A contrarresposta a essa loucura coletiva surge com o avanço do movimento 

ambientalista, que buscou despertar certa comoção e sensibilidade aos temas ambientais, no 

entanto, o discurso do movimento ambiental ao optar por uma abordagem alarmista acabou por 

gerar ansiedade e culpa. Uma sobrecarga que fez com que os sujeitos do contemporâneo 

deslocassem toda a informação advinda do movimento para o mesmo espaço sombrio da 

consciência, promovendo uma fuga da realidade e favorecendo a vivência de uma ilusão de que 

não há com o que preocupar-se. O movimento ambientalista, não teve preocupação com o fardo 

subjetivo que enfrentar tais fatos podem causar. A Ecopsicologia, ao visualizar a correta 

mensagem do movimento ser deturpada ou apagada da consciência devido a alarmismos, 

ansiedade e culpa, ofertou possibilidades para entender o homem e a sua negação da realidade 

a fim de modificar o cenário atual. 

 A oferta ecopsicológica faz uso do conceito de “Inconsciente Coletivo” (JUNG, 1981). 

Ao propor a existência de uma formação psíquica que se dá pelo montante de informação 

adquirida pela humanidade durante tantos séculos de existência, um lugar da psique que 

armazena a história de todos os povos e que permite de certa forma, um diálogo com tais 

histórias, produzindo assim efeitos sobre o self do sujeito, o Inconsciente Coletivo permite uma 

viagem dentro e fora da psique humana que pode realizar o encaminhamento do sujeito à 

sabedoria da matriz da vida. O Inconsciente Coletivo pode possibilitar uma experiência de 

integração entre o sujeito do contemporâneo com o seu antepassado. A proposta ecopsicológica, 

no entanto, observa que ainda que atemporal, o Inconsciente Coletivo não abarca, na totalidade, 

a possibilidade de uma experiência que se dê na integração entre sujeito, sociedade e natureza. 

A releitura do conceito de Inconsciente Coletivo, através de uma formação psíquica que floresça 

um Inconsciente Ecológico, como a dimensão subjetiva que faz possível a imersão ao natural. 

A expressão do Inconsciente Coletivo é dada para Jung nos pequenos insights, nas conexões 

inexplicáveis, nos sonhos e nos mitos, recursos utilizados para atenuar a quantidade de 

informação gestada por nossos antepassados. A expressão do Inconsciente Ecológico é a vida. 

É o centro da psique humana, o registro evolutivo da comunidade biótica. 

 A admissão do Inconsciente Ecológico é a aceitação de que há conexões entre humanos 

e natureza, humanos e não humanos, conexões que direciona os corpos bióticos a uma 

existência de co-dependência, de troca ininterrupta e de atualização das relações originadas 

pelos primeiros habitantes deste planeta. A fundação da Ecopsicologia no contemporâneo é um 

rugido, um grito que busca trazer à cena o reconhecimento da necessidade de uma constante 
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relação entre humanos e não humanos. A Ecopsicologia no contemporâneo busca por fim ao 

enclausuramento em si da espécie humana por ter verificado que a falta natural e a sua troca 

por uma vivência utilitarista torna a interação original, entre todos os seres bióticos, destrutiva 

e de alto custo ao meio o qual convivem. O Inconsciente Ecológico “é o campo natural da 

experiência da reciprocidade com o meio e guarda os sentimentos e afetos que nossa espécie 

sempre dirigiu aos não-humanos. Sendo uma dimensão essencial à humanidade, sua ausência 

constitui uma anomalia” (CARVALHO, 2013, p.24).  

 Mas como a Ecopsicologia se propõe a eliciar mudanças no atual cenário que reprime 

cada vez mais a força do Inconsciente Ecológico e monetariza o natural? A crença 

ecopsicológica é a de que há um favorecimento na infância para o acesso ao Inconsciente 

Ecológico. Acesso evidenciado pelas relações mantidas entre crianças humanas e não humanos, 

onde uma certa alteridade no não humano é presenciada nas relações de respeito e empatia 

configuradas. É na aposta de uma regeneração do Inconsciente Ecológico, mesmo em tempos 

que se reforça o abandono a essa sensibilidade ecológica ao pautar os não humanos enquanto 

seres sem direitos, que a Ecopsicologia firma território. O fascínio demonstrado pelas crianças 

quando em contato com uma outra espécie, a exposição destas a ambientes naturais e a 

diminuição dos níveis dos transtornos mentais como consequência, afirmam o motivo pelo qual 

se faz necessário a militância por um modelo de fazer ciência que valore a natureza, afinal 

“somos natureza, nas dimensões psíquicas e orgânicas, natureza humana e natureza são uma 

coisa só” (CARVALHO, 2013, p. 25). Sem a Ecopsicologia, sem o seu constructo de um 

Inconsciente Ecológico, o sentir e o experienciar humano ficam debilitados. Somente o acesso 

ao campo do Inconsciente Ecológico permitirá uma vida completa, e de fato holística. 

 A tarefa proposta pela Ecopsicologia não é simples. O contemporâneo ataca 

cotidianamente o experienciar humano e não humano, não importando o tempo em que um 

sujeito já experienciou este mundo. Há uma agressão incessante perpetuada, principalmente na 

atual conjectura, contra a infância e contra os processos educativos. Uma agressão que tem 

resultado em histórias de abusos perpetuadas por quem também o sofre. É possível teorizar que 

a infiltração dessa força abusiva tenha provocado a inscrição de traços mnêmicos de pura 

crueldade. Um abuso que coloca o sujeito numa situação defensiva e o outro como potencial 

inimigo, é nessa lógica, que os homens passam a travar uma guerra contra o natural para além 

do humano, contra as plantas, animais e demais não humanos. “Sendo o outro, estranho e 

diferente e identificado como potencial agressor, é compreensível a atitude de defesa e ataque” 

(CARVALHO, 2003, p. 30). É essa compressão e a acreditação no humano que faz a 

Ecopsicologia resistir, existir na contemporaneidade. É essa acreditação na possibilidade de 
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uma mudança por meio do sensível que a Ecopsicologia deposita suas fichas em um humano 

que fará, que faz mudanças. Um humano que terá a repressão sobre o seu Inconsciente 

Ecológico afrouxada e desafiará a cruel normalidade vivida no presente. 

 O existir indígena ao lado da existência contemporânea é prova de que um fazer 

diferente é possível. Ao caso da contemporaneidade, para além de possível, repensar a 

existência humana é uma necessidade. A Ecopsicologia, no entanto, não vive de fantasias e 

sabe que “seria um engano pensar que hoje é possível adotar, nos países industrializados, uma 

forma de viver em harmonia com a natureza que se inspirasse diretamente nos índios da 

Amazônia” (DESCOLA, 2016, p. 25). A época contemporânea criou novas demandas e gestou 

novas necessidades, o consumo de plástico e energia nunca será uma preocupação indígena, o 

contemporâneo faz perguntas diferentes das encontradas nos povos ditos “primitivos”, mas 

conhecer a história desses povos, perceber que há possibilidades de se relacionar com o natural 

de forma fraterna e co-dependente, permite reflexões através de uma cumplicidade entre todos 

os seres bióticos que habitam esse planeta. O povo ocidental sempre buscou taxar os povos 

indígenas enquanto “primitivos”, mas são esses os responsáveis por uma vivência harmônica 

com o meio e talvez, seja o conhecimento destes que forneça possibilidades para enfrentar o 

futuro. 

 “Existem outras formas de pensar o mundo e outras formas de imaginar um futuro para 

esse mundo” (DESCOLA, 2016, p. 48). Sigamos! 
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4. IN NATURA, A INSERÇÃO NO CAMPO ESCOLAR 

 A parte inicial deste capítulo pode ser percebida por muitos como uma falha 

metodológica, uma falha devido à utilização de informações que deveriam estar contidas no 

escopo introdutório deste trabalho e não apenas neste capítulo. Concebo, no entanto, tal escolha 

uma falha metodológica necessária para que uma escrita sensível pudesse ser articulada, uma 

escrita que pudesse aproximar a minha experiência pessoal e universitária com aquilo que foi 

vivido e experienciado na instituição escolar. 

 O curso de Psicologia se mostrou enquanto uma surpresa, vivida por alguns semestres 

de forma indesejada já que ainda nas primeiras aulas fui defrontado pela ideia de que não há 

uma Psicologia, de que há esferas para além da consciência e de que há outras formas de 

observar, experimentar e de existir que estão para além de um referencial positivista buscado 

pelo fundamento científico “tradicional”. Ao ser alertado para a possibilidade de que há outras 

formas de se experienciar o conhecimento, formas que a própria Psicologia tomou enquanto 

temática de pesquisa, optei pela negação e fui de encontro ao que a academia podia me oferecer 

de “tradicional” e “sólido”, uma escolha que eliciou um adoecimento no qual me enclausurei 

para tentar construir um saber humano sem implementar diálogos e sem fazer relação. Me 

fechei a estar com aqueles que me rodeavam e me dedicava além do que devia a disciplinas que 

buscava transformar a existência em algo previsível, algo que pudesse ser controlada, medida, 

traçada. 

 Após quatro períodos de dedicação a um modelo que objetiva controlar o 

comportamento humano, os questionamentos começaram a surgir. Questionamentos que 

surgiram de uma reflexão sobre a ira, onde me perguntava o porquê de tamanha agressividade 

contra a fala que ia em desencontro a minha, que ia em desencontro com o saber reproduzido 

pela ciência “tradicional”. Outras formas de conhecimento, sejam orientais, religiosas, de senso 

comum… me provocavam risadas irônicas e eliciavam falta de respeito pelo o que o outro vinha 

a dizer. Mantive por quatro longos períodos essa soberba advinda de um ceticismo 

desnecessário e percebi de forma concomitante a minha saúde psíquica e física sendo retirada 

pela demanda produtiva que esta forma de saber científico exige. Os banners, artigos, 

apresentações orais em conjunto ao cotidiano acadêmico removeram de mim todo o entusiasmo 

e felicidade conquistados pela minha escolha em cursar Psicologia. Mas foi no meio deste 

processo acadêmico que fui exposto a contingências inesperadas que alteraram o rumo do que 

viria a ser a minha formação e hoje enxergo tais contingências enquanto uma contraforça que 

desafiou o meu ceticismo, compreendo hoje, essa contraforça enquanto um resistir natural. 
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 Roszak discute em sua obra “The Voice of the Earth” sobre a infância e a forma como 

o Inconsciente Ecológico encontra neste estádio humano, maiores possibilidades de se fazer 

presente, sem que ocorra repressões. Arrisco complementar que para além de afetar o 

comportamento infantil, o Inconsciente Ecológico que emana dos pequenos encontra 

possibilidades de se fazer vivo naqueles que optam por um encontro que envolva essa infância. 

Arrisco tal complementaridade pela abertura ecológica que me foi permitida pela primeira 

contingência do resistir natural, a mensagem da chegada do pequeno Benjamin, meu filho. A 

notícia, inesperada, de que um novo ser estava sendo gestado e que este ser seria dotado de 

características não somente minhas, mas de toda a história vivida por mim, pela sua mãe, pelos 

nossos parentes próximos e por tantos ancestrais que já fizeram sua inserção planetária, me fez 

vivenciar fenômenos psicológicos de outra ordem, fenômenos que perpassam, mas que também 

ultrapassam, as explicações científicas mais “tradicionais”, em especial as explicações 

cognitivas e neurológicas. Sentir o existir de uma nova vida e a responsabilidade que deveria 

ter com esta tornou possível o emergir de uma responsabilidade que não foi direcionada 

unicamente ao Benjamin, mas sim compartilhada a todo ser biótico que também faz sua 

inserção terrestre. Essa responsabilidade tornou possível com que eu vivesse a imersão e a 

aceitação do Inconsciente Ecológico. 

 O emergir desta primeira contingência iniciou uma reação em cadeia e pouco tempo 

depois de ser noticiado do Ben e ter presenciado o seu nascimento, pude realizar um encontro 

com o Projeto Anahata. O projeto nomeado do quarto chacra, o do coração, surgiu a mim de 

forma inesperada, uma indicação de página web onde pude encontrar pela primeira vez, pessoas 

que estavam com as mesmas preocupações levantadas por mim desde a abertura ecológica a 

qual tive acesso. Preocupações que envolvem o planeta, os humanos e os demais seres, uma 

preocupação com a natureza, com a nossa origem. A inserção no projeto foi simples e prazerosa, 

logo fui convidado a frequentar as reuniões que possuía como intuito a construção de uma 

Ecovila que pretende sobreviver pelo viés da permacultura. No Anahata, outros encontros 

puderam acontecer e uma experiência em particular me foi arrebatadora. O início da construção 

da Ecovila em um lugar cercado de verde e cachoeiras, um lugar no qual me foi possibilitado o 

início de um diálogo com o planeta, um diálogo que se fez de forma holística ao me propor a 

quebra dicotômica entre cultura e natureza vivida na cidade. Um lugar “In Natura” (FREITAS 

et al, 2016) no qual aconteceu uma tentativa de captura pela produção amadora de um 

documentário dirigido por mim, outras duas alunas e um professor do curso de Psicologia.  

 A abertura ecológica a qual havia me demandado uma maior responsabilidade e 

afetividade ambiental me proporcionou in natura os elementos responsáveis pela produção 
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deste trabalho. In natura, eu pude estar com a Aline e com a Luana, com as quais pude 

compartilhar debates sobre uma Ecopsicologia e sobre as possibilidades que esta pode 

apresentar para o contemporâneo; com a Luísa que hoje compartilho do cotidiano escolar e que 

me despertou um interesse pela educação e suas interfaces com o natural; e por fim pela Jéssica 

e Cecília, mãe e filha que foram tão importantes para a escolha teórica adotada para o desenrolar 

deste trabalho. Pude com a Jéssica realizar trocas sobre a ideia de Inconsciente Coletivo e com 

a Cecília aprender o quão potente se faz a infância e quão necessária esta é para a alteração do 

projeto contemporâneo que arrisca cada vez mais as possibilidades humanas de experimentar a 

natureza em sua totalidade. Nesse encontro, ao lado de uma cachoeira, a Jéssica havia me 

contado sobre a sua experiência em ter iniciado a construção de sua mandala (ver JUNG, 2000). 

Hoje, percebo que este mesmo encontro possibilitou o início da construção da minha mandala 

que apegada a ideia ecopsicológica de Inconsciente Ecológico e da potência infantil emitida 

pela Cecília, me levaram ao campo da instituição escolar. 

 No início de 2017, optei por iniciar um estágio em Psicologia Escolar, o campo no qual 

eu decidi me inserir foi o de uma escola de ensino fundamental e médio localizada na cidade 

de Campos dos Goytacazes - RJ, uma escola que ao se deparar com as falhas do “modelo 

tradicional” de educação optou por instituir um projeto pedagógico que vai de encontro ao que 

é proposto pelo Projeto Gaia, que visa construir comunidades de aprendizagem para um mundo 

sustentável. A história da escola remonta os anos de 1992, onde o entusiasmo de alguns 

educadores possibilitou a construção do espaço em 1995. Em 2006, a escola optou por acolher 

o sistema de ensino Anglo, que deu asas a escola e a fez voar, até o sistema ser capturado pela 

Editora Abril que transformou o projeto educativo Anglo em um projeto capital trazendo como 

consequência o desvincular da escola deste e o favorecimento de um encontro em 2016 com o 

projeto pedagógico Gaia Escola (TAVARES, 2016). A adequação ao modelo de Gaia Escola 

evocou como possibilidade a construção de um projeto sem muros, que permite ao aluno um 

acesso à aprendizagem fora do “modelo tradicional” de escola, extinguindo as aulas, horários e 

até as salas de aulas, um acesso à educação que se faz pelo viés democrático e afetivo: 

(…) uma escola inovadora inspirada na escola da Ponte/Portugal, e é uma escola que 

acolhe cada aluno com muito carinho e dedicação! Sem pressão de conseguir um bom 

conceito em cada avaliação e ajudando ao no que for necessário, no colégio nos 

reunimos algumas vezes no mês para fazer uma assembleia de alunos e professores, 

para debater e discutir vários temas (...). Em 2015 quando eu estava no sétimo ano eu 

entrei na escola e já tinha passado por 2 escolas, a minha experiência nos primeiros dias 

foi muito gratificante uma escola que me acolheu e me dava e ainda dá a liberdade de 
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me expressar, usar a minha criatividade, desenvolver meus textos cada dia melhores 

(LÍRIS GOMES, aluna). 

 Quando Líris fala da sua experiência no espaço escolar, ela faz uma análise de afetação 

e denuncia a produção de subjetividades doentes nos demais espaços frequentados que 

transformaram o aprender em tarefa unicamente cognitiva, esquecendo que o aprender exige 

sentir. A minha escolha por estagiar nesta escola, foi, portanto, uma aposta que se mostra como 

resistência ao confiar em um espaço escolar onde cognições não sobreponham as emoções. E 

os encontros realizados no campo foram diversos, enriquecedores e de pura potência. Encontros 

dos quais alguns, faço questão de compartilhar. 

 

4.1. “OS PADRÕES SOCIAIS ME IRRITAM” (Lídia) 

 Repensar a escola significa repensar os processos institucionais que a perpassam, a 

escola na qual optei por estagiar, localizada em Campos-RJ, se propôs a repensar o clássico, 

ortodoxo e disfuncional modelo escolar em que a única mudança sofrida no contemporâneo foi 

a implementação de recursos que facilitem a aprovação do aluno em processos vestibulares, 

tornando toda uma subjetividade aflorada da infância e adolescência em número, 

consequentemente em capital. Repensar a escola é repensar o modo como a sociedade se 

organiza, questionar a sociedade, questionar os padrões sociais, e parece que a Lídia, estudante 

secundarista, já internalizou a ideia desta nova escola ao se questionar sempre que uma 

demanda escolar é colocada e a surpresa é que a percepção dessa posição debatedora surge em 

um primeiro encontro, nos primeiros minutos e reforça todo o desejo em fazer uma escola 

modelada pelo aluno e não uma escola que o modela.  

 Ainda há hierarquização na escola, a presença da direção ainda é marcante, o desejo de 

impor uma decisão sobre o aluno ainda persiste, como presenciado numa assembleia para a 

decisão do uso do uniforme. Essa reafirmação da institucionalização escolar também é 

solicitada pelos alunos, que possuem a necessidade de se ter alguém para chamar de tutor, mas 

o primeiro passo foi dado. O som emitido pela escola é de uma espécie democrática, que 

incentiva a fala e a escuta baseada em modelos que trabalham a igualdade na relação entre 

professores e alunos. Todo esse enredo se dá em uma escola onde o aluno tem livre acesso para 

transitar por um lindo e imenso jardim que esbanja o verde natural, permitindo assim, um tipo 

de relação que ultrapassa o campo humano, ao tornar possível uma relação universal existente 

somente com a inclusão de um meio natural que resulta para o aluno o desenvolvimento de 

capacidades que superam o estrito cognitivo, ao trabalhar com sentimentos e emoções evocados 

pela natureza, sentimentos de gratidão, colaboração, respeito e pertencimento. Capacidades 



35 
 

trabalhadas nos períodos de aprendizado ao ar livre que iam desde o ensino da matemática e 

física até as oficinas de teatro e corpo e o livre brincar esbanjado no campeonato de aviões de 

papéis.  

 

4.2. ELIMINANDO DIFICULDADES DO FAZER PONTE 

 A escola é um ambiente intrigante! Intrigante é a única palavra que descreve as 

sensações que me recolocaram no lugar de aluno tutelado, sem direito a fala, com medo da fala 

e de expressar a minha subjetividade.  

 Ao acompanhar uma turma do Fundamental I me encontrei com uma professora 

conteudista, munida de chantagens e autoritarismos que incentiva a individualidade sobre a 

solidariedade ao segregar alunos que esquecem do lanche ou explicitam os seus desejos e 

subjetividades, entre “deixa ele chorar” e “a gente só pode falar coisa boa”, uma modulação da 

fala transforma o fluir subjetivo em uma máquina de repetição da produtora de saber, a “tia”. 

Foi nesse ambiente em que a minha voz desapareceu e qualquer possibilidade de intervenção 

foi extinta. A escola é um ambiente intrigante porque não imaginava que passaria por uma 

situação parecida ao meu ensino básico ao fim da graduação, imaginava menos ainda passar 

por situação parecida em uma escola que tem como base metodológica eliciar a criação de 

pontes. 

 Todo o entusiasmo em fazer, em conjunto, uma ponte, tornou-se utópico naquele 

momento e nos seguintes, onde a professora contou sobre as dificuldades de diálogo com a 

coordenação pedagógica, sobre a inexistência de diálogos entre a equipe e da falta de um 

aparato teórico que facilitasse e embasasse a prática dela e de toda a equipe.  

 A escola ainda é intrigante pois fabrica nesse meio caótico, onde a comunicação é 

perturbada e repleta de ruído, falas mirins vindas da educação infantil que atuam como um 

desmonte e elicia A PONTE. Falas inclusivas, solidárias, sustentáveis e criativas que permitem 

a convivência autoritária ao lado deste devir criança que restaura uma pureza à subjetividade, 

que é responsável por eliciar um retorno as nossas mais belas bases ideológicas, tornando 

possível traçar este percurso tênue sem o susto e o medo do autoritarismo educativo. 

Experienciar a educação ao lado dos pequenos é restaurar toda energia gasta nos processos 

desastrosos pelos quais passamos em vida, é experimentar o humano sem pudor, sem amarras. 

 

4.3. “EU SOU MENINO E TAMBÉM ASSISTO BARBIE” (Eduardo) 

“Dizem que menina não pode brincar com brincadeira de menino ou assistir desenho de 

menino, mas isso é uma mentira. Eu assisto Barbie e tá tudo bem” (Eduardo). 
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 A escola na contemporaneidade se transformou no templo da normalidade e de sua 

implantação forçosa, onde o desviante é crucificado, apedrejado e sofre bullying. A instituição 

escolar que deveria atuar como uma primeira interface socializadora em que a criança tem 

acesso ao diferente, acaba por muitas vezes, repetindo discursos sociais da desigualdade. A 

questão de gênero, por exemplo, quando propagada pelo viés heteronormativo, na educação de 

crianças, gera duas consequências imediatas: o sofrimento feminino que precisa lidar com 

questões de um machismo repetido pelos meninos que nem ao mesmo entendem que esfera de 

micropoder é esta e uma espécie de afirmação sexual pela via do brincar, onde a genitália passa 

a ser determinante de escolhas como o desenho animado que se assiste, a cor que lhe agrada ou 

o brinquedo que se escolhe. 

 Quando o brincar é confundido com sexualidade e passa a determinar esta, é preciso 

repensar todo o processo de formação subjetiva que se dá na infância e de maneira síncrona, na 

escola. O que tem feito as escolas de tão errado que nossas crianças, de 5 ou 6 anos se veem 

negando o brincar com o medo dos apelidos como “menina macho” ou “afeminado”? A resposta 

a essa conjectura não é nada animadora, pois evidenciam doenças sociais como o machismo e 

a heteronormatividade. Mas ainda é nessa conjectura, que uma fala de resistência de um menino 

de 6 anos faz a escola renascer. Ouvir dele que não há desenho de menina ou menino, mas que 

há desenho, é escutar o discurso da igualdade, que não realiza disparos no caminho da 

desigualdade, mas sim no da diferença, ao colocar os diversos alunos enquanto sujeitos 

singulares, onde cada um possui uma subjetividade própria. É ainda pregar uma igualdade que 

visa o sujeito enquanto humano, antes de o dotar de uma genitália que o poderá fazer vítima da 

contemporaneidade. 

 

4.4. DE(FORMAÇÕES) DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

“Quero alisar meu cabelo para ficar menos diferente...eu acho que todo mundo me acha 

diferente” (Maria). 

 O conceito de normalidade é atualizado a cada geração, as curvas da década de 40 foram 

trocadas pelas costelas à mostra da atualidade, o cabelo antes natural agora se vê obrigado a 

sofrer alisamento e dentre tantas normas, o desviante é contestado, taxado e excluído. A lógica 

que fomenta a contemporaneidade, a lógica do capital, é voraz e a fuga a ela se transforma em 

isolamento social. Mas como um animal social aceita uma condição que o inverte, o para, o 

confronta com a sua identidade mais íntima, a de que não podemos e não conseguimos viver 

fora de um social? 
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 A resposta emitida por cada sujeito está vinculada ao percurso que este tenha passado, 

a resposta da Maria é através de um feitiço. Uma bruxaria que faça com que as demais crianças 

a respeitem em sua diferença, sem chacotas, sem risadinhas, sem a repercussão do discurso 

adulto que sofreu da estereotipia do contemporâneo ao ser modelado por preconceitos e anseios 

de uma sociedade que vê prosperidade no igual e não na igualdade. 

 Maria está certa, seus amiguinhos precisam de um feitiço, todos nós precisamos de um 

feitiço, o que Maria ainda não sabe é que bem daqui a pouco, ela pode se transformar nesse 

feitiço, no feitiço da militância pelo direito de ser, de expressão subjetiva. 

 

4.5. O INCONSCIENTE ECOLÓGICO RESISTE 

“Para a Ecopsicologia, juntamente com a experiência e modo de pensar de culturas 

centradas na terra, é na infância que o Inconsciente Ecológico é mais facilmente 

observável. Expressa-se no interesse com que as crianças reagem aos animais e 

frequentemente estabelecem uma relação animista” (CARVALHO, 2013, p. 25). 

 A inserção da criança na sociedade configura uma jornada exploratória a qual esta tenta 

substanciar o mundo. Uma jornada vivida com frequência com o uso da imaginação a qual antes 

do letramento se faz uma jornada expressa quase sempre através da arte. Na escola, durante um 

horário livre, as crianças optaram por realizar desenhos e as expressões imagéticas cunhadas 

naqueles papéis evidenciam a resistência operada pelo Inconsciente Ecológico na infância. Uma 

resistência que possibilita ao contemporâneo, a experiência de um esperançar verde. São as 

aves, os dragões, os humanos e as relações de coletividade e holisticidade com o verde que 

permite a uma sociedade capitalista, industrial, criadora de barreiras entre o homem-ambiente, 

homem-animal, homem-universo poder restaurar aquilo que perdemos, nosso sentimento de 

unidade/totalidade que gera conforto. 

Figura 1 – Aves e dragões para proteger um garotão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 2 – Natureza e homem em comunhão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 3 – A cidade tem que ter verde, tem que ter o livre brincar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4 – O pensar humano se dá no natural. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5 – A natureza é completa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 6 – Somos pedaços de natureza. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.6. “SENTAR NA GRAMA É TÃO BOM” (Luana) 

“Durante a elaboração de minha dissertação de Mestrado, num período de intenso 

trabalho intelectual, sentia-me confuso e desconfortável comigo mesmo. Como se algo 

em mim, que existe para além do intelecto, tivesse se perdido, deixando-me com uma 

angústia de fundo, combinada com uma sensação de desconexão e insegurança. Nessa 

época, instintivamente, fui a um parque em Brasília chamado Olhos D’água. Levei uma 

cadeira de praia e fiquei por horas, sentado em frente a uma lagoa. Algo aconteceu ali. 

O lugar provocou um efeito tremendamente harmonizador. Aquele que se sentou em 

frente àquela paisagem não foi o mesmo que se levantou e saiu” (CARVALHO, p. 2, 

2013). 

            Vinte três anos é uma idade em que já consideramos uma experiência vasta de vida em 

nosso planeta e a comemoração desta vivência da professora da turma que acompanhei durante 

o estágio, em seu aniversário, permitiu aos alunos um contato com o natural ao realizar um 

piquenique em um grande jardim, rodeado pela selva de pedra, mas ainda assim com sua alma 

preservada. 

 Estar no natural rodeado pela ansiedade capitalista emanada pelas ruas da cidade pode 

fazer com que cada minuto dentro do jardim seja vivido como perda de tempo e a experiência 

in natura que lugares como estes ofertam exige certa transcendência, exige a imersão numa 

realidade que é oposta a tudo que temos contato em nosso cotidiano. É deixar todas as 

preocupações temporais, monetárias e humanas do lado de fora, é deixar os pesos de nossos 

ombros para aceitar um esperançar verde que configura a subjetividade de forma autêntica ao 

permitir uma existência destemporizada, despreocupada. Uma existência que não é precarizada 

por uma demanda mercantilista de acumulação incansável e que é completa por realmente 

valorar o nosso experienciar. 

 Vinte três anos é uma idade em que já consideramos uma experiência vasta de vida e a 

professora não demonstrou interesse algum por estar naquele lugar, a sua preocupação era 

lanchar e correr para o próximo emprego, no entanto, todo este episódio permitiu à pequena 

Luana que é aficionada por iphones, selfies, youtubers e Larissa Manoela, a construção de uma 

nova contingência que a colocou como sujeito do ecos ao se encontrar no meio natural e ter sua 

experiência ressignificada por um Inconsciente Ecológico que a eliciou a soltar um “sentar na 

grama é tão bom”, logo após tanto correr, pisar na areia e conversar com outros animais. 

 

4.7. SOBRE O DESIMPLICAR-SE E A RESISTÊNCIA 

- Não machuca a árvore (Maria enquanto se posiciona frente a uma imensa árvore) 
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- Eu só quero brincar, não me importo com a árvore (Arthur, enquanto arranca 

alguns galhos) 

         A exigência contemporânea de uma preocupação sustentável é algo que me faz rir, um 

riso de desespero, no entanto, e que eu constato em situações vividas em todos os ambientes 

sociais que frequento. Mas naquele dia, aconteceu pela primeira vez uma cena que demonstrou 

como é falho o discurso sustentável e como nossas crianças não se agarram a ele, aconteceu a 

cena mais típica do desimplicar-se ao ignorar a existência do outro planta por se tratar de uma 

espécie diferente e lida como inferior a humana. 

         A contemporaneidade trabalhou em direção a conquista de uma tecnologia que tanto 

contribuiu para a destruição do nosso planeta, podemos retornar às primeiras fábricas e aos 

primeiros automóveis e é perceptível o mal-estar produzido por ambos, um mal-estar vinculado 

ao capital já em voga, onde nem sequer a saúde do trabalhador importava, quem dirá a do 

planeta. E a tecnologia não parou, novos avanços, trens, locomotivas, carvão, eletricidade, 

nuclearismos, explosões, propulsões e estamos no século XXI, com qual novidade? A de que o 

caminho trilhado pela humanidade, o caminho da tecnologia, também é o caminho da 

exploração ambiental que se configurou como o caminho da destruição do nosso lar natural, da 

nossa Terra. E nesse período conflituoso onde não paramos de consumir, de reforçar a indústria 

da destruição, ouvimos por todos os lados pedidos para economizar água, energia, respeitar o 

ambiente natural, ser ecológico, economizar papel e tantas outras instruções tão vazias. É aqui 

onde a sustentabilidade falha, por ser vazia, por servir a uma ilusão criada pelo contexto 

contemporâneo, como um desimplicar-se da nossa culpa e da nossa responsabilidade para com 

o planeta. 

         É pelo viés da sustentabilidade que comportamentos como o do Arthur continuam a ser 

emitidos, porque não arrancar um galho da árvore, ou vários? Ela está aqui para me servir, e se 

eu usar ela de forma que ela continue a gerar o que eu preciso, eu não vou a destruir. Esse é o 

discurso da projeção, a preocupação aqui não é com a destruição natural, mas sim com a própria 

destruição, a humanidade já foi informada que a violência contra o natural tem como 

consequência uma violência contra o próprio sujeito e a sustentabilidade tenta dar conta disso, 

de pensar em formas de destruição ao outro sem danos a nós, é um desimplicar-se perverso. 

         O caminho da sustentabilidade, no entanto, ainda é abalado por certa resistência do 

sujeito ecológico, daquele que busca viver em completude com o natural, o respeitando como 

um outro, como um fora que também é dentro, como algo que não permite desimplicar, porque 

tal prática ressignifica a consequência de uma destruição refletida, ressignifica a vivência de 

uma destruição, porque ao adentrar na profundidade de uma ecologia, o sujeito não vive a partir 
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do natural, mas vive e vibra com ele. É assim que Maria o faz, ela não consegue aceitar a 

agressão contra a sua “amiga árvore”, porque ali ela atua como sujeito eco, sua preocupação 

não reside no mal-estar que a falta daquela planta pode a proporcionar, mas sim no mal-estar 

que aquela planta pode vir a sentir, é uma vivência de completude, de profundo respeito e 

coletividade, uma coisa que não vemos nem sequer entre humanos no contemporâneo. 

         Maria resiste, Maria traz consigo a exposição do cuidado natural realizado a tanto antes 

por nossos ancestrais que viveram de forma ecológica. E ela o faz tão pequena, e ela o faz por 

não ter experienciado a repressão do contemporâneo sobre seu Inconsciente Ecológico que cada 

vez mais é maltratado, mas ainda assim a faz resistir. 

 

4.8. “UM RUGIDO PARA LIMPAR TODA ESSA POEIRA” (José) 

Figura 7 – O rugir do leão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 José é daquelas crianças que adoram contar uma história, mais do que contar história, o 

que ele de fato ama é desenhar, retratar suas ideias no papel e em alguns desenhos, ele faz 

questão de denunciar o contemporâneo daquela forma singela a qual somente crianças são 

capazes. Uma denúncia em forma de resistir que utiliza o rugir de um leão como instrumento 

capaz de substituir a poluição emanada pelo processo de urbanização por um lar verde que se 

faz em um lugar tranquilo dotado de vegetação e vários animais. José ainda não sabe, no entanto, 
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é que o seu desejo tem potência de rugido e é esse desejo que permite visualizar possibilidades 

de mudança, possibilidades de futuro. 

 

4.9. A ESCOLA QUE QUEREMOS É UMA ESCOLA NATURAL 

 Foi iniciada na escola, como proposta de intervenção elaborada por mim e uma parceira 

estágio, uma série de encontros para promover a participação familiar no cotidiano escolar. A 

importância de a família atuar em conjunto com a escola parte do entendimento de que uma 

aprendizagem de fato integral se dá apenas em comunidade, logo, a escola precisa atuar no 

papel de instituição estimuladora na interação escola, família e território. 

 No primeiro encontro com as famílias, foi realizada uma oficina de desenhos cuja 

temática era expor o que de mais agradável a escola tinha a oferecer. Os desenhos demonstraram 

de forma consensual a importância do livre brincar no jardim da escola. De forma consensual 

a incrível árvore que guarda a escola, o vasto jardim e os pássaros que vez ou outra aparecem 

para cantarolar parecem ter contagiado a todos ali presentes e eliciado um efeito de subjetivação 

positiva, de calmaria, tranquilidade, equilíbrio. Uma vivência, que conforme colocada pelo pai 

da Luana pouco se vive na contemporaneidade. Uma vivência que o levou a seu tempo de 

infância e a memórias do sítio de seu avô, no qual, jurou ter aprendido as lições mais preciosas 

de sua vida, onde aprendeu respeito e empatia. Os momentos vividos no sitio de seu avô eram 

tidos como os momentos mais prazerosos de sua infância, momentos que esquecia de todo o 

resto para brincar e rolar na imensidão de verde lá presente, momentos onde sentava embaixo 

de uma árvore e fazia leituras ao som ambiente. Momentos que hoje o fazem perceber que 

“muito verde, conviver com todo esse verde ajuda na aprendizagem e no bem-estar de cada 

um”. 

Figura 8 – Professoras são árvores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 9 – Escola perto da natureza. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 10 – O melhor da escola é lá fora. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 11 – A natureza da criança é o brincar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 – Melhor do que brincar na escola, é brincar lá fora com os amigos e família. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 13 – Aqui dentro ou lá fora, a escola também é lugar de brincar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 14 – Sol? Lá fora que eu vou estudar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 15 – Criança feliz a brincar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 16 – Lá fora, até a professora quer ficar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 17 – Lá fora é bonito e dá até para estudar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Os momentos experienciados no campo e os momentos cotidianos aos quais experiencio 

com meu filho me fizeram adentrar na discussão sobre o projeto da modernidade para a infância. 

Projeto o qual me faz questionar cada vez mais qual mundo acolhe a criança hoje? Encontrei 

um mundo urbano e inseguro, um mundo de expansão capital que transforma áreas verdes em 

áreas cobertas por cimento, um mundo que interrompeu o livre brincar das crianças nas ruas 

pelo trânsito inesgotável presente nestas, um mundo que educa o cérebro e não o corpo, que 

busca controlar esse corpo, mesmo este sendo tão importante no processo de aprendizagem, um 

mundo que extinguiu as atividades ao ar livre, um mundo bidimensional que leva a infância de 

encontro às telas dos gadgets, um mundo prisão que possibilita uma existência apenas entre 

quatro paredes, um mundo que elicia transtornos mentais para depois medicalizá-los, um mundo 

que demoniza o natural ao impedir o convívio da criança neste meio, um mundo controle no 

qual a criança que busca a liberdade e a autonomia é castigada. 

 O mundo ofertado à criança, hoje, é um mundo alinhado ao caos, alinhado a uma 

ditadura de corpos e ideias, um mundo encontrado, também, em uma instituição escolar que o 

diz desafiar, que diz atuar para uma subversão de valores sociais, que anuncia que o 

desenvolvimento humano só pode ser implementado de maneira sustentável. A invasão desse 

mundo mesmo em locais que o desafiam, que o cataloga enquanto mal secular, que o significa 

enquanto dificultador da aprendizagem, a invasão deste mundo em uma instituição que quer 

resistir causa medo, espanto e até paralisia. No entanto, permanecer na inércia acometida pela 

infiltração deste mundo nas instituições alternativas não pode se tornar uma opção, um esforço 

crescente deve ser buscado para que a infiltração seja vencida, detida em seu estado inicial, sem 

deixar assim nenhuma marca significativa no processo de aprendizagem. Mas para isso, uma 

revisão constante do plano social, da instituição escolar, da pedagogia adotada e da relação 

mantida dentro e fora da espécie precisa ser feita, refeita, articulada às demandas do 

contemporâneo, mas não a serviço deste. Reinventar o espaço escolar é apenas um dos esforços 

anunciados pelo modo insustentável que levou a humanidade a atual conjectura contemporânea, 

o verdadeiro desafio é reinventar a nossa existência, a nossa relação com o outro humano e 

também com o outro não humano. É reinventar a nossa relação com a natureza. Afinal, "que 

herança – ética, estética, cultural, ambiental – deixaremos para os que virão depois de nós?" 

(TIRIBA, 2010, p.2). 

 A decisão de qual futuro será ofertado às crianças depende de uma colocação para além 

da profissional nas práxis, uma colocação que perpassa pelo pessoal e envolva afetividade e 

desejo no exercício da profissão. O envolvimento do profissional na sua esfera de atuação é o 
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primeiro passo para que o contemporâneo possa ser reimaginado, recriado. Ao profissional de 

Psicologia que decidiu ocupar o espaço escolar, esse desafio pode ser ainda maior. 

 A Psicologia tem a sua história marcada pela clínica e é nela que a Psicologia se 

constituiu como um campo científico para a avaliação humana, para a proposição de 

diagnósticos do desviante, uma ciência positivista que nasce para dar conta dos ditos anormais. 

A reestruturação do viés ortodoxo dessa Psicologia se deu por obrigatoriedade da demanda de 

enxergar que de perto ninguém é normal, de que a normalidade é um constructo teórico que não 

dá conta do real. Uma reestruturação precipitada por um movimento psicológico de cunho 

militante a fim de possibilitar a ressignificação da prática psicológica. No entanto, no campo da 

educação, o profissional de Psicologia ainda é visto como o profissional da adaptação ao 

favorecer a normatização de alunos que atrapalham as aulas, ou ainda se transforma no 

profissional que diagnostica e atua como propositor de estigmas a estes alunos. Na educação, a 

Psicologia ainda é tida como serva do viés positivista da ciência e reafirma este lugar ao 

trabalhar com a ideia de aluno problema e ao diagnosticar o desviante. O entendimento da 

Psicologia no contexto escolar não sofreu grande ressignificação para quem está de fora e o 

profissional ainda é visto nestes espaços como o especialista para quem os “alunos problemas” 

são encaminhados. E atuar neste espaço, tornou a prática psicológica, em prática de militância 

ao exigir do profissional desafiar a condição estável de sua atuação. 

 A prática iniciada, no estágio, me permitiu enquanto estudante de Psicologia que opta 

pela militância no campo da educação uma nova maneira de investigação que se faz não com a 

observação dos alunos, mas com a inserção do profissional no cotidiano da escola, favorecendo 

uma interação que faça emergir as dificuldades presentes naquele território para que assim seja 

delineada estratégias para a sua superação. O espírito de militância aqui se dá ao fazer uma ação 

construída no coletivo, superando o caráter rotulador do diagnóstico (MARTINEZ, 2010). 

 É somente pelo resistir que a atuação psicológica na escola permite uma verdadeira 

inserção no campo que resulta na produção de reflexões sobre a forma que se dá esse fazer 

prático; de críticas sobre o modelo bancário de educação instituído; e das relações presentes no 

espaço da escola. É ainda somente pelo resistir que a aliança entre este saber escolar e ecológico 

possibilita um alinhamento de práticas que enfatizem a importância da participação infanto-

juvenil na construção de um espaço aberto ao diálogo pessoal, institucional e natural. Um 

espaço que favoreça a aprendizagem de forma natural, portanto, holística. Nesse espaço, o 

psicólogo, o educador e todo e qualquer humano devem direcionar suas atuações ao resgate da 

concepção de direito à vida. 
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5. POSSIBILIDADES DE RESSIGNIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 Os conteúdos sustentáveis ao qual tive acesso na instituição escolar. Conteúdos 

coletados através da experiência que foi viver ao lado de crianças e adolescentes livres de 

amarras e prontas para iniciar o debate me fizeram refletir sobre as práticas pedagógicas 

emanadas pelas escolas do contemporâneo e pensar, assim, na possibilidade de um movimento 

que favoreça um existir subjetivo mais natural, que valorize a vida, mas não somente a sua. Um 

existir que possibilite integrar homem em natureza através de uma conciliação do laço que fora 

quebrado. Uma conciliação que poderá atuar enquanto esperança em tempos sombrios onde a 

expansão da capital queima, literalmente, áreas verdes e preservadas. A natureza convida o 

humano, ininterruptamente, a estar presente nela, a conviver em seu espaço. A natureza 

compartilha território a todo momento. Este compartilhamento aliado aos transtornos de déficit 

da natureza exigem repensar o lugar da criança na contemporaneidade, repensar que educação 

é dada aos pequenos e repensar o papel da instituição escolar. 

 A aposta ecopsicológica é a de que o papel da escola é de reaproximação da criança com 

o espaço natural porque há uma relação indissociável entre natureza e humano e é essa relação 

que permite um movimento livre, fluido, que tem como resultado o desenvolvimento integral 

da criança a seu próprio ritmo. Deve ser diretriz da escola, possibilidades de que toda criança 

se desenvolva em contato direto com a natureza, que viabilize estratégias que supere o estrito 

cognitivo, que invista em ações que envolvam família, escola e território a fim de pensar uma 

infância rica em natureza, uma infância feliz e prazerosa. A natureza é provocadora de ação, 

produtora de equilíbrio e restauradora de bem-estar. Ao encorajar a inserção da criança na 

natureza, ao possibilitar que ela encontre refúgio e liberdade nesse natural, a escola atua 

enquanto espaço verde que desafia o corpo infantil a construir um laço positivo com a vida. 

 A atuação enquanto espaço verde, no entanto, repercute alguns desafios para a escola e 

para todos os envolvidos em um projeto que busque restaurar a infância para o seu lugar de 

origem, a natureza. A cultura capitalística afasta cada vez mais as crianças da natureza, foi 

implantado socialmente a ideia de que a única forma de ligação natural é através de pontos 

turísticos característicos, cujo o frequentar exige alto custo financeiro. A cultura capitalística 

alinhada ao medo do natural originado do nosso recente afastamento da natureza refletiu na 

escola uma forma de ensinar pela qual cada vez mais conteúdos sobre a natureza são 

transmitidos sem que haja tempo para uma verdadeira experimentação do espaço natural. Em 

completude a este cenário, o tempo da criança que habita os grandes centros urbanos é cada vez 

mais cronometrado frente a correria exigida pela cidade e nesta conjectura, o livre brincar e o 
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acesso ao natural se tornaram desafios. É esta conjectura que exige o implicar de um projeto de 

resistência, um projeto educacional natural. 

 

5.1. OS SENTIDOS, A COGNIÇÃO E O CORPO 

 A vivência humana dos sentidos há muito é debatida e questionada por um viés 

positivista da ciência. Ainda em Aristóteles e Platão podemos visualizar como a forma de 

apreender o mundo pela razão colocada por Aristóteles prevaleceu sobre o modelo dos sentidos 

de Platão. O mesmo debate foi revivido por Descartes ao defender a razão e Rousseau os 

sentidos, na modernidade. O resultado desses confrontos teóricos trouxe como consequência 

uma existência humana mais preocupada com a razão ao passo que os sentidos e a experiência 

tiveram importância amenizadas ou esquecidas. Colocar a razão frente aos sentidos trouxe 

também, e talvez como consequência ainda mais desagradável, o distanciamento da sociedade 

contemporânea, o distanciamento do humano, daquilo que é natural. 

 O distanciamento do mundo natural tornou a existência das crianças residentes dos 

grandes centros urbanos, hoje, uma experiência de duas dimensões, onde o acesso ao mundo se 

dá pelas telas dos gadgets. Essa existência precarizada de natural, também é precarizada das 

inúmeras dimensões ofertadas pela natureza, é precarizada de tato, olfato, e de uma verdadeira 

audição e visão. A natureza é estímulo para todos os sentidos e a falta de acesso a esta, fruto da 

"racionalidade" contemporânea deixa o acesso ao mundo real em constante falta. Neste cenário, 

as escolas do contemporâneo optaram por caminhar em conjunto com o viés racionalista e 

sobrepuseram a cognição aos sentidos, aos sentimentos e a prática conteudista tornou-se 

integrante do cotidiano escolar. A escola esquece, no entanto, que para conhecer, aprender, 

apreender, é necessário antes sentir. 

 A consequência da decisão escolar de submeter os alunos a práticas conteudistas, no 

entanto, não trouxeram bons resultados. As crianças são seres livres e aprisionar o corpo destas 

em ambientes fechados sem acesso ao mundo, ao experienciar, gerou resistência em forma de 

inquietação através do levantar da cadeira, das idas a lixeira, das saídas para tomar água e 

utilizar o banheiro foram transformados em comportamentos necessários para que o longo 

período letivo seja suportado. Frente a esta resistência a escola optou por implantar modelos de 

controle e coesão, sem saber que o que as crianças apenas querem é a oportunidade de participar 

de forma atuante nas decisões que afetarão o seu cotidiano. 
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5.2. O TERRITÓRIO, A VIOLÊNCIA E O LIVRE BRINCAR 

 As cidades, suas construções físicas e sociais originadas pelo contemporâneo 

transformaram a infância ao tornar a sua vivência livre em prisioneira. O avanço dos carros, 

asfaltos e prédios sobre as áreas verdes e a sensação de insegurança instalada pela violência 

fizeram as pessoas perderem a possibilidade de uso do território, dificultaram o acesso à 

natureza. A selva de pedra e sua violência fez desafio a manutenção de áreas verdes onde as 

crianças possam interagir livremente. O jardim foi transformado em calçada de cimento e 

encontrar um pouco de terra seja nas praças, casas ou escolas tornaram-se um desafio. Alinhado 

ao afastamento da natureza, o capital do contemporâneo passou a estimular o consumo da 

infância ao tentar convencer as crianças de que o novo brinquedo é mais divertido do que o 

livre brincar. Essa tentativa contemporânea compra os adultos que dotados de um tempo 

cronometrado acreditam que a "sujeira" do brincar com a natureza é melhor substituída pelo 

novo celular ou pelo novo videogame, estes adultos esquecem, no entanto, que o que as crianças 

desejam é um pedaço de terra para explorar, brincar, aprender. 

 A escola frente às transformações do contemporâneo precisa atuar enquanto refúgio para 

a infância que carece da perda do vínculo o qual as antigas gerações detinham, do brincar nas 

ruas, do brincar com os familiares de mesma idade, do brincar livre que elicia a descoberta e 

que incentiva e possibilita o protagonismo infantil. A escola deve abrir as suas portas para 

receber uma criança que possa ter a liberdade de escolher com quem brincar e de onde brincar, 

atuando apenas como espaço que promove o respeito pelo ambiente e pelo outro, espaço que 

provoca encantamento, espaço que permite o experienciar infantil, afinal a escola não deve 

ensinar a infância, mas deve estar preparada para permitir que esta possa fazer, que está possa 

existir e assim aprender. 

 

5.3. SOCIABILIDADE, A CRIANÇA QUE SE SENTE CAPAZ 

 O distanciamento natural trouxe como consequência uma preocupação exagerada dos 

adultos que classificam a natureza enquanto espaço de perigo, um medo foi instalado e optou 

por ir ao encontro a este distanciamento, fazendo assim com que as crianças tenham maior 

dificuldade de acessar o natural. A tentativa parental de proteção, no entanto, dificulta a 

formação de sujeitos capazes de ação e de sociabilidade já que é impossível se envolver, é 

impossível ter relação sem que haja risco, assim o é com o outro, assim o é com a natureza. A 

paralisia configurada pelo medo é de difícil superação, no entanto, o medo dos pais de 

libertarem seus filhos na natureza eliciam consequências ruins, afinal toda e qualquer interação 

futura depende do repertório o qual adquirimos na infância e reforçamos no dia a dia. O 



52 

 

empoderamento vem da experiência. A natureza convida a criança porque ela é natureza e 

diferente do medo que paralisa os pais, a criança não trava frente os desafios que o natural 

impõe. 

 Sentir que é capaz, interagir com o meio, com o outro... são habilidades que os pequenos 

precisam adquirir, a exploração dos limites na natureza auxilia a interação social que a criança 

terá no futuro, mesmo na cidade. O medo paralisa, mas os pais antes de retirarem a liberdade 

ao natural das crianças precisam refletir no que é aceitável fazer, sem esquecer que é pela 

experiência, pela vivência, que a criança se forma enquanto ser social. 

 

5.4. NATUREZA E EDUCAÇÃO 

 A entrada da criança no mundo é uma manifestação da natureza, uma manifestação que 

se dá de forma constante e ininterrupta. A sociedade contemporânea, no entanto, parece negar 

essa entrada, negar a origem natural ao transformar o nascimento em um evento estritamente 

cultural. Um evento da cidade e um evento que já não é humano, mas sim tecnológico. Dar a 

luz foi transformado em um procedimento cirúrgico que nega a natureza humana. Natureza que 

é infiltrada e sobrecarregada por uma tecnologia que não a respeita. A tecnologia dialoga apenas 

com o ato de sobreviver, de fornecimento do essencial, mas não dialoga com a beleza, com o 

encantamento possível quando o natural é contemplado. Viver nesse espaço, neste cenário de 

estrita sobrevivência traz como consequência uma insustentabilidade subjetiva que está ligada 

ao movimento de separação natural que a educação está a construir no presente. 

 Uma possibilidade de ajustamento deste presente a origem natural do humano é através 

de sua recriação, ao transformar a cidade e suas instituições em lugares de biodiversidade, em 

lugares educativos. A escola não deve tratar a criança enquanto ser que diverge que anda em 

caminho distinto da natureza, a escola não deve retirar o acesso à água, ao sol, a terra e ao vento, 

a escola não deve trancafiar crianças em ambientes de puro concreto porque há na infância uma 

paixão originária pela natureza, uma paixão de filiação. A criança é um ser livre e a escola deve 

permitir o seu desejo, fortalecer a sua potência, permitir o seu sensorial, apostar no seu melhor 

porque é o que alegra, é o que potencializa, é o brincar que torna a criança concreta, que a faz 

sujeito, que a torna humana e natureza. 

 

5.5. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA 

 O desenvolvimento humano tornou-se temática de pesquisa para a Psicologia na 

contemporaneidade, afinal para entender a função de cada comportamento é necessário certo 

conhecimento sobre as possibilidades e potencialidades que o humano pode alcançar em um 
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determinado estádio. A Psicologia aportada no "tradicional" positivismo, no entanto, lida com 

este desenvolvimento pela premissa da progressão, ao configurar que o maior consumo de 

informação determina o quão desenvolvido é o humano. Essa postura "tradicional" foi a 

principal responsável pela inauguração do debate atual sobre uma ressignificação desta ideia de 

desenvolvimento, um debate que viu a necessidade de emergir quando o campo da infância foi 

acometido por algumas propostas desenvolvimentistas descabidas que lidam com conteúdos 

cognitivos, mas esquecem do corpo. A infância transformou-se em solo fértil para a 

implantação de propostas desenvolvimentistas que buscam acelerar a vivência deste momento 

único, onde o mundo é descoberto através da interação corpo-outro. A infância transformou-se 

em solo fértil para propostas que buscam sobrepor e adiantar o conhecimento do próprio corpo 

por um desenvolvimento estritamente cognitivo, que se dá entre quatro paredes nas dimensões 

reduzidas dos quadros ou das telas. Afinal, o projeto ofertado pelo contemporâneo é de um 

aprendizado cada vez mais rápido e modelado a atender as suas necessidades tecnológicas 

originadas da liquidez com que as interações são estabelecidas. 

 Adiantar o tempo e o local da infância incorre em erro, no entanto, porque a suposição 

de que a infância é passiva a uma decisão externa sem resistência, sem demonstrar a sua 

potência não é o que se tem visto no contexto escolar, a exemplo das 1154 instituições 

brasileiras ocupadas no ano de 2016 em protesto contra a PEC 241 (ABRANTES, 2016). O 

erro aqui encontrado é pensar de forma adulta no fenômeno da infância. O humano adulto é 

deparado com a transitoriedade da vida, é deparado com a possibilidade de seu desenvolvimento 

ser interrompido a qualquer momento, é deparado com a ideia de morte. A criança movida pela 

força imaginativa percorre o caminho da intransitoriedade, deixa de ser finita e a sua existência 

é transformada em uma vivência para além do tempo adulto, logo, não há motivo para que essa 

se exponha cada vez mais a estímulos para acelerar um processo de aprendizagem e 

desenvolvimento que se dará de forma natural no seu devido tempo e espaço. A falha adulta é 

racionalizar um fenômeno guiado não pela razão, mas sim pela imaginação. 

 Ao configurar um desenvolvimento pela imaginação e não pela razão há um 

deslocamento da função estritamente cognitiva para a tentativa de dar conta da interação que se 

dá entre o corpo infantil com o mundo, uma interação criada pela própria criança que tem como 

propósito substanciar o mundo. Uma interação lida enquanto conto de fadas para o adulto 

racional que não consegue enxergar o mundo pelo viés da infância, um mundo que ultrapassa 

a barreira da linguagem pelo intermédio do brincar que inaugura um tempo do esquecimento, 

de entrada no imaginário que dá origem e empurra o sujeito para o seu desenvolvimento. A 

imaginação é expressão de força natural, é ela quem faz a criatividade florescer e nutre o corpo 
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com a sua propriedade sinergética. É nesta perspectiva que trocar o material didático pelo 

brinquedo e a sala de aula pelo natural são alternativas saudáveis a um desenvolvimento integral 

da criança, que atue não apenas no cérebro, mas sim por todo o corpo e suas ramificações. 

 

 A prerrogativa natural quando enquadrada em um projeto educacional fornece ao 

desenvolvimento uma faceta de fato integral porque permite um desenvolvimento humano que 

extrapola o que é esperado até mesmo pelo modelo de ciência “tradicional” ao trazer benefícios 

que não anulam a riqueza cognitiva, mas que a complementa com uma riqueza física e 

emocional. Benefícios constatados no uso da criatividade e da colaboração (DYMENT & BELL, 

2008) que não deixam de ser empregadas na aprendizagem de conteúdos formais, como a 

matemática e a linguagem (AIR, 2005), assimilados com facilidade devido a capacidade de 

concentração e autocontrole eliciada pela exposição ambiental (TAYLOR et al, 2002). 

Benefícios que alia a árdua tarefa do aprender ao próprio bem-estar da criança (BURDETTE & 

WHITAKER, 2005), eliciando em alguns casos a redução de sintomas de transtornos psíquicos, 

como o TDAH, ou físicos como doenças da visão (TAYLOR & KUO, 2009; ROSE et al, 2008). 

Benefícios que auxiliarão no desenvolvimento integral das capacidades infantis (NLI, 2012) e 

na formação de adultos conscientes e resilientes (BRUSSONI et al, 2015). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A escrita deste projeto foi norteada por uma vivência pessoal apresentada enquanto 

contingências de um resistir natural no quarto capítulo. Um resistir que me propiciou 

experimentações dadas a partir de três encontros: com o meu filho Benjamin; com o projeto 

Anahata; e com a potência infantil demonstrada pela pequena Cecília. Os encontros eliciados 

por este resistir natural me permitiram enxergar a forma adoecida pela qual o mundo 

contemporâneo transita, uma forma adoecida que levou o subjetivar humano a uma 

insustentabilidade. Subjetivar insustentável discutido no terceiro capítulo, no qual descrevo a 

terrível consequência que este traz através de uma experiência de vida precarizada, em 

constante falta. 

 Ao me defrontar com este cenário contemporâneo, careci de esperança e não pude dar 

conta das perguntas que me causavam aflição. É possível dar fim a polarização homem-

natureza? Podemos favorecer um reencontro com o planeta? Porque não estamos alertados aos 

malogros que o distanciamento natural produz? E principalmente, existe uma cura para o 

adoecimento no qual a sociedade contemporânea se encontra? 

 Fui detido pela falta de esperança e frente a questões tão complexas fiz uso do 

esquecimento para evitar o sofrimento e continuar a experimentar uma existência humana na 

escuridão. Estas questões, no entanto, retornavam com certa frequência e me fez buscar na 

Psicologia respostas para a crise de insustentabilidade a qual o humano vive. Pude nessa busca, 

identificar uma Psicologia egocêntrica, que focou seus esforços ao entendimento do 

comportamento humano e de sua socialização sem instaurar um debate sobre possibilidades de 

relações naturais. Identifiquei uma Psicologia que não nega a atual conjectura de 

distanciamento natural e por vezes corrobora com ela, sem saber ou se atentar que não é possível 

entender o homem a parte do planeta.  

 Um novo movimento de desesperança estava para surgir, quando pude conhecer uma 

linha teórica não trabalhada durante todo o curso de Psicologia, mas que trouxe o debate 

ecológico à cena e desafiou a Psicologia a entrar no mesmo. Encontrei a Ecopsicologia, uma 

prática psicológica que conversou com o sentimento que eu estava a sentir. Uma Ecopsicologia 

que aposta na potência infantil e que torna possível o renascer de uma esperança ecológica, uma 

Ecopsicologia com um discurso ecocêntrico, a qual me dispus a comentar no terceiro capítulo. 

 As ferramentas teóricas ofertadas pela Ecopsicologia, a saber o referencial de 

inconsciente ecológico e aposta de renaturalização pelo infantil, os quais discuto por todo o 

corpo deste texto “caíram como uma luva” à experimentação pessoal pela qual passava. A ideia 

de que um recalque foi fundado para possibilitar uma existência humana desnaturalizada e a de 
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que a mudança deste cenário pode se dar pela potência infantil me levaram ao campo, que frente 

as apostas da Ecopsicologia e a apostas próprias, me levaram a instituição escolar. A fim de 

conhecer mais a fundo o campo escolhido, realizei no segundo capítulo um percurso histórico 

no qual pude encontrar formas de aprendizagem que se dão para além da escola, vividas no 

passado, e formas de aprendizagem que se dão na escola de forma não "tradicional". Neste 

capítulo ainda realizei críticas ao modelo escolar vigente e apontei que o distanciamento natural 

também é refletido nele. Esse reflexo desnaturalizado vivido pela escola me fez bancar um 

desejo de transdisciplinar dois saberes que muito tem a colaborar, mas pouco dialogam, a 

Ecopsicologia e a Psicologia Escolar. 

 Contemplar a Ecopsicologia e a Psicologia Escolar no campo da instituição escolar 

permitiu que eu testasse o problema da insustentabilidade subjetiva vivida no contemporâneo e 

respondesse a minha maior preocupação: Existe uma cura para o adoecimento no qual a 

sociedade contemporânea se encontra? A descrição da minha experiência de campo realizada 

no quarto capítulo me diz que sim ao ter a hipótese ecopsicológica de inconsciente ecológico e 

potência infantil corroboradas pelo comportamento emitido pelos pequenos do primeiro 

segmento do ensino fundamental os quais acompanhei neste último ano. Não foram poucas 

vezes que esses pequenos se colocaram enquanto sujeitos eco frente a crescente 

desnaturalização incentivada na instância familiar e escolar. 

 Estar em campo, no entanto, me fez ampliar o debate sobre sustentabilidade subjetiva 

ao observar na escola o manejo de um controle da infância. Diferente da hipótese 

ecopsicológica de iluminação da consciência como possibilidade de renaturalizar a relação 

humano-natureza, percebi que na infância, tal iluminação precisa acontecer pelo viés imagético, 

cujo o controle da infância busca cercear. O resultado desta minha observação pode ser 

conferido no quinto capítulo deste trabalho, no qual pincelei atitudes que a escola (mas não 

somente esta) deve ter como postura. Atitudes que também valorem o livre brincar, a 

sensorialidade, o corpo e não somente a cognição. Atitudes que repense o território ao qual a 

criança tem acesso em um território que permita a socialização e o acesso ao natural a fim de 

evocar um desenvolvimento humano que se faça integral. 

 Enquanto redijo estas últimas linhas e por relembrar de todo o percurso trilhado na 

instituição escolar ou na escrita deste trabalho, me encontro com um sentimento de felicidade 

oriunda de uma espécie de completude alcançada. Por completude, não digo que a proposta 

deste trabalho tenha chegado ao fim, pelo contrário, estar na escola me mostrou que a jornada 

na qual ingressei está longe de terminar. Mas essa completude diz respeito aos objetivos 

alcançados. O objetivo de transdisciplinar a prática escolar e ecológica a fim de eliciar um 
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reencontro humano com a natureza; a promoção de um ecocentrismo sobre a predominância da 

vivência humana de cunho egocentrismo; a promoção de um florescimento natural através da 

resistência ao distanciamento natural preconizado no contemporâneo; e o encontro de 

possibilidades para uma cura natural através do emergir dos conteúdos reprimidos ao nosso 

inconsciente ecológico em conjunto à capacidade imaginativa infantil. Alcances visualizados 

nas falas apresentadas no quarto capítulo. 

 Frente a demanda ecológica e à responsabilidade natural pela qual o contemporâneo 

urge termino este trabalho com certa convicção de que vivemos tempos sombrios. Há uma 

destruição natural em andamento, um projeto nebuloso que se faz às escondidas da consciência 

que compromete a vida do planeta e em consequência a humana. Às escondidas da consciência, 

a repressão do inconsciente ecológico tem corroborado para que a humanidade siga o 

distanciamento do natural, fazendo com que esta esqueça que as necessidades do planeta não 

divergem das suas necessidades. A Ecopsicologia surge neste período enquanto saber que 

buscar pôr fim a vivência egocêntrica da humanidade, para curar a manutenção do adoecimento 

vivido. É nesta perspectiva que o saber ecopsicológico atua enquanto saber militante e no 

campo da instituição escolar milita por uma saúde psíquica que descenda de um contato com a 

natureza tornando necessário com que a escola passe a dialogar não somente com a cognição, 

mas também com o sensível, com a imaginação. 

 O trabalho aqui descrito apresenta uma possibilidade de existência mais natural no 

campo micro da escola, uma possibilidade alicerçada no saber ecopsicológico que não se esgota 

nos muros desta instituição e que deve ser levado a toda a sociedade. O existir de forma mais 

natural também não está estrito a Ecopsicologia. O trabalho aqui descrito é um recorte de 

realidade que denuncia a necessidade de renaturalizar a escola, a cidade, a sociedade. E para 

este renaturalizar, para o retornar de uma saúde psíquica e para buscar conexões de vida todos 

os saberes estão intimados. 
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