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RESUMO

O curso de extensão em Ecopedagogia e Ecologia Integral é uma proposta de formação  extracurricular, que visa seguir as diretrizes contidas no PCN sobre Educação Ambiental.

O objetivo é proporcionar aos alunos graduandos dos cursos de licenciatura da UEMG – Ibirité, e a quem possa interessar, um curso teórico e prático, que inclui uma metodologia

integrada, em quatro módulos, ao longo do ano letivo de 2016. Os módulos são: módulo 1, ‘Alfabetização Ecológica’; módulo 2, ‘Ecopedagogia’; módulo 3, ‘Ecologias Pessoal e

Social’ e módulo 4, ‘Ecologia e Epistemologia Ambiental’. Propõe-se desenvolver com os alunos e o público em geral,  os  fundamentos teóricos e práticos da

Ecopedagogia,(Gadotti, 2000), da Ecologia Integral (Guattari, 2011), e da Alfabetização Ecológica,(Capra, 2006), os quais aventam, respectivamente, uma relação de ensino e

aprendizagem que inclua a educação ambiental; o desdobramento de uma ética ecológica que perpassa os níveis pessoal, social e ambiental; e, por fim, o desenvolvimento de

uma percepção sistêmica de mundo, a partir da ‘tradução’ dos princípios contidos nos ecossistemas em uma cultura que visa a construção de uma sustentabilidade

socioambiental. O curso acontece toda sexta-feira, no horário de 13:30 às 17:10, no campus Ibirité e conta com 11 cursistas, compostos por alunos dos cursos de Matemática,

Pedagogia, Ciências Biológicas e um casal, da comunidade externa. Cada módulo está estruturado em cinco encontros. Até o momento estamos na metade do módulo 2. No

primeiro módulo, ‘Alfabetização Ecológica’, foi abordado a proposta da construção de uma cultura de sustentabilidade, segundo os princípios contidos nos ecossistemas, por

Capra (2006). Foram utilizados estudos de percepção ambiental e técnicas do Diagnóstico Participativo, para a coleta de dados que subsidiarão a elaboração de uma Agenda 21

Local, trabalho executado pela aluna bolsista. Realizou-se no final do primeiro módulo, uma oficina de ‘Slow Food – a arte de se fazer o pão’, com ênfase no conceito e prática

deste movimento. No módulo 2, ‘Ecopedagogia’, foi explicitado os princípios de uma  educação sustentável, enunciada por Moacir Gadotti (2000), e pretende-se, até o final deste

módulo, trabalhar com os cursistas a proposta de jogos cooperativos, uma oficina de atividades colaborativas, denominada ‘word café’, e, por fim, uma oficina do Jogo da Carta da

Terra’, jogo ecopedagógico colaborativo. Os cursistas têm respondido muito bem ao curso, e espera-se que esta contribuição interdisciplinar, possa agregar conhecimento e

motivação para mudanças efetivas na vida dos participantes, na medida em que serão multiplicadores da proposta de realização da Ecopedagogia, em todas as instâncias nas

quais atuarem, como profissionais e como cidadãos. Como a proposta do curso é teórica, prática e dialógica, uma avaliação parcial aponta para resultados bastante satisfatórios,

com espaço para a troca de saberes e vivências. No caminho inverso da ‘pedagogia dos conteúdos’, a Ecopedagogia insiste na necessidade do reconhecimento de que as

formas (vínculos, relações) também são conteúdos. Em outras palavras, os conteúdos relacionais, as vivências, as atitudes e os valores, adquirem expressiva relevância. A

Ecopedagogia preocupa-se com a ‘promoção da vida’. (GADOTTI,2000)
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