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 Um pouco sobre a palestra de Carlos Frederico Loureiro 

Aluna de Medicina da 
UNIRIO e Técnica em 
Meio Ambiente pelo 
IFRJ—Campus RJ 

   Larissa Relva 

O 
 segundo dia do I Ciclo de 
Seminários “Conflitos 
Socioambientais no Estado 
do Rio de Janeiro” – evento 

inserido na I Semana de Meio 
Ambiente do IFRJ (Campus Rio de 
Janeiro), promovida pelo Boletim do 
Meio Ambiente – contou com a 
participação de palestrantes 
marcantes. Um deles foi Carlos 
Frederico Loureiro, Mestre em 
Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
e líder do Laboratório de 
Investigações em Educação, 
Ambiente e Sociedade (LIEAS/FE/
UFRJ).  

O palestrante abordou a 
questão dos conflitos 
socioambientais no estado do Rio de 
Janeiro, a omissão do poder público 
e a subsequente negação aos 
Direitos Humanos. Assim, foram 
problematizadas diversas situações 
de conflito e os efeitos desses sobre 
as populações dos locais afetados.  

Muito interessante – e 
alarmante – foi a demonstração da 
ausência de relação entre os 
conflitos socioambientais que 
permeiam diversas regiões do 
estado do Rio de Janeiro e os tópicos 
relativos à Educação Ambiental que 
são abordados nas instituições de 
ensino dessas localidades. Por 
exemplo, enquanto empreendimentos 
reduzem drasticamente a área da 
Baía de Guanabara disponível para o 
exercício da pesca artesanal, as 
pessoas que vivem nessa região e 
são diretamente afetadas por essa 
questão estão aprendendo nas 
escolas como cultivar uma horta 
orgânica. 

Faz-se necessária uma 
discussão ambiental crítica, 

transformadora e libertadora. Esta 
não deve ser padronizada, mas, 
sim, adequada às realidades locais. 
É importante que os indivíduos 
afetados por conflitos aprendam 
sobre e como lidar com os 
mesmos. A dita educação 
ambiental no ambiente escolar 
deve ultrapassar o conceito de 
meio ambiente construído pelo 
senso comum.  

De fato, não há 
problemas em estimular os alunos 

a desenvolver hortas orgânicas. O 
problema é encerrar o debate aí: 
plantar a horta simplesmente por 
plantá-la. É fundamental aprofundar a 
questão. Deve-se indagar o que pode 
ser trabalhado a partir dessa 
atividade. A importância de uma 
alimentação livre de agrotóxicos? Os 
problemas de saúde que diversos 
trabalhadores rurais enfrentam por 
empregar os defensivos agrícolas de 
maneira inadequada, contaminando-
se? Os diversos desequilíbrios 
socioambientais oriundos da poluição 
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Meio Ambiente do IFRJ - 
Campus Rio de Janeiro. 
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pelos constituintes dos agrotóxicos? 
Um debate muito rico pode ser 
instigado a partir de atividades 
aparentemente simples.   

Algo importante 
ressaltado por Loureiro é a 
possibilidade de se estimular uma 
discussão socioambiental crítica nos 
diversos níveis de ensino. De acordo 
com o palestrante, é possível fazê-lo 
desde a educação infantil até o 
ensino superior. O que muda é a 
forma de se discutir e abordar os 
temas.  

Certamente, não é 
apropriado realizar discussões 
teóricas profundas com alunos da 
Educação Infantil, mas é possível 
trabalhar com estes diversos 
aspectos psicossociais relacionados 
com a temática. Segundo Loureiro, 
um dos aspectos é a autoestima da 
criança. Afinal, para cuidar do 

próximo e do mundo ao redor, é 
fundamental que a pessoa esteja 
bem consigo mesma. Ademais, a 
coletividade deve ser estimulada. 
Para tanto, é importante a 
realização de atividades que 
demonstrem o valor de se ganhar 
com o outro, e não do outro.  

Outro ponto chave a 
ser trabalhado é o respeito às 
diferenças – aos diversos povos e 
culturas. Para isso, pode-se 
colocar a criança em contato com 
outras realidades através de 
músicas, jogos, passeios, livros. 
Porém, aqui não se trata de um 
respeito superficial, segundo o qual 
a criança comeria um prato típico 
de uma cultura específica e nunca 
mais ouviria falar da mesma. É 
importante que seja estimulado o 
interesse pela realidade alheia e a 
valorização do próximo.  

Muitos são os 
caminhos e possibilidades que 

convergem para o objetivo comum de 
se debater os conflitos 
socioambientais de forma crítica, 
holística e autêntica. Para tanto, é 
imprescindível que os envolvidos no 
conflito, inclusive aqueles que 
usualmente “não têm voz nem vez”, 
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Auditório cheio durante a palestra de Carlos Frederico Loureiro. 
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“ (...) Certamente, não é 
apropriado realizar 
discussões teóricas 
profundas com alunos da 
Educação Infantil, mas é 
possível trabalhar com estes 
diversos aspectos 
psicossociais relacionados 


