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Resumo 

O presente artigo aborda o engajamento de jovens em grupos ambientalistas juvenis no 
contexto da crise ambiental da atualidade. A análise é realizada a partir de experiência de 
observação participante e de depoimentos recolhidos em entrevistas gravadas em vídeo com 
representantes destes grupos. Por intermédio das narrativas de histórias de vida e da 
observação das práticas e produções dos grupos, dentro da perspectiva da aprendizagem social 
e do desenvolvimento de comunidades de prática, observa-se o entrelaçamento de processos 
de aprendizagem, sociabilidade e ação política ao longo das trajetórias (individuais e 
coletivas) de identização ecológica. 

 

Aprendizagem, sociabilidade e ação no contexto da crise ambiental: um 

olhar para os grupos ambientalistas juvenis nos anos 2000 

 
Vive-se, no início do século XXI, uma emergência, que, mais que ecológica, é uma 
crise do estilo de pensamento, dos imaginários sociais, dos pressupostos 
epistemológicos e do conhecimento que sustentaram a modernidade. Uma crise do 
ser no mundo, que se manifesta em toda sua plenitude; nos espaços internos do 
sujeito, nas condutas sociais autodestrutivas; e nos espaços externos, na degradação 
da natureza e da qualidade de vida das pessoas. (JACOBI, 2007, p. 56-57). 

A transformação cultural, necessária para quebrar o hiato existente entre o 

reconhecimento da crise social e ambiental e a construção real de práticas capazes de 

estruturar as bases de uma sociedade sustentável, alerta para a importância do fortalecimento 

de comunidades de prática1 e da aprendizagem social2 como processos e espaços/tempos que 

permitam: 1) a ampliação do número de pessoas no exercício deste conhecimento; 2) a 

comunicação entre estas pessoas de modo a potencializar interações que tragam avanços 

substanciais na produção de novos repertórios e práticas de mobilização social para a 

sustentabilidade (GLASSER, 2007; STERLING, 2007; WENGER, 1998). 
                                                 
1 Conforme Wenger (s/d): “Comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou paixão 

por algo que fazem e aprendem como fazê-lo melhor na medida em que interagem com regularidade.” Os participantes da 
comunidade interagem em ações e discussões, apóiam-se mutuamente, trocam informações, aprendem juntos. “Eles 
desenvolvem um repertório compartilhado de recursos: experiências, histórias, ferramentas, modos de lidar com problemas 

recorrentes – em resumo, uma prática compartilhada”. 
2 Glasser (2007) chama a atenção para a multiplicidade de abordagens que o conceito de aprendizagem social tem recebido. 
Neste artigo, o termo indica os processos de aprendizagem de indivíduos e grupos que, por intermédio de interações sociais, 
permitem a aquisição de novas formas de compreender e agir sobre a realidade. Interessa aqui a aprendizagem social 
enquanto processo de mudança cultural (STERLING, 2007), orientado para o enfrentamento dos problemas socioambientais 
da atualidade. 



Conforme Glasser (2007), embora o destino da Humanidade tenha estado sempre 

ligado à base natural que o sustenta, as práticas humanas não têm demonstrado uma real 

coerência com esta relação de interdependência. A distância entre a consciência e as práticas 

se dá pela cultura da qualidade de vida centrada na lógica do bem estar do indivíduo e do 

estímulo ao consumo, que favorece a desigual distribuição da renda e a falta de 

responsabilidade com a vida do planeta. 

Para este autor, a transição para a “sustentabilidade ecocultural” demanda, dentre 

outras coisas: a valorização e o cuidado com a diversidade cultural e biológica; a promoção de 

formas democráticas de governança; e o favorecimento de economias de base local 

articuladas com estilos de vida que respeitem os limites da natureza. 

Além disso, destaca que os processos de aquisição de práticas mais sustentáveis 

exigem a familiaridade com as mesmas, que nem sempre são conhecidas ou lembradas. E que 

é preciso que estas sejam percebidas como mais convenientes do que as práticas 

insustentáveis, que são em geral favorecidas pela comodidade. Comodidade esta, que é 

difundida pela publicidade dos bens de consumo, que valorizam os benefícios sem mostrar os 

impactos negativos que ocorrem no plano individual e, principalmente, no coletivo. 

Defende, assim, a promoção de oportunidades de aprendizagem social ativas, nas 

quais haja o real envolvimento dos sujeitos em relações de diálogo, que favoreçam: a 

percepção da diversidade de opiniões e visões de mundo; a mediação de interesses individuais 

e coletivos; e a possibilidade de ampliação de repertórios que aumentem a capacidade de 

contextualizar e refletir. Em comparação com os processos predominantemente “passivos” 

(ex.: programas televisivos, jornal, rádio e palestra), os processos ativos, principalmente os de 

base colaborativa (reconhecidos como de co-aprendizagem), possuem potencial para a 

emergência de inovações, de compromissos coletivos e de práticas de cidadania orientadas 

para a sustentabilidade. 

Neste sentido, Jacobi, Tristão e Franco (2009) destacam que a instalação de espaços de 

convívio entremeados pela experiência de pensar e agir de forma dialógica, solidária e 

ecologicamente sistêmica cria solo fértil para a cultura da participação e, conseqüentemente, 

para a construção de novos potenciais de governança: 

As práticas educativas ambientalmente sustentáveis nos apontam para propostas 
pedagógicas centradas na criticidade e na emancipação dos sujeitos, com vistas à 
mudança de comportamento e atitudes, ao desenvolvimento da organização social e 
da participação coletiva. (p. 67). 



A esperança em cenários sustentáveis está viva naqueles que se engajam no 

ambientalismo, que, conforme FREIRE (2001), são portadores de uma visão de utopia, que 

decorre de uma leitura crítica da realidade, a partir de experiências reflexivas com o mundo. 

Uma leitura que instaura a percepção do entrelaçamento da razão e da emoção, do indivíduo 

com a sociedade, do ser humano com a natureza e da reflexão com a prática. Nesse sentido, 

pode despertar um novo sujeito, que resgate a alegria e o prazer de aprender e agir. Que, com 

sua capacidade de imaginar um mundo diferente, articule a esperança e a motivação para se 

engajar em processos de transformação cultural. Ser sujeito da história e não objeto. 

(FREIRE, 1981, 2006; MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

Wenger (1998) destaca o aprendizado como um fenômeno que reflete a natureza 

social do homem, no contexto de suas experiências de participação no mundo. E alerta para a 

lacuna do sistema educacional que, freqüentemente, articula o ensino como se o aprendizado 

fosse um processo individual e desconectado das demais experiências da vida. Aponta assim, 

que é na perspectiva da valorização do caráter social do aprendizado e dos aspectos 

colaborativos envolvidos que as comunidades de prática podem ser analisadas como 

promotoras de aprendizagem, enfatizando que grande parte do dia-a-dia do indivíduo se dá 

dentro das mesmas. 

Instaura-se, assim, a importância de reconhecer a existência e de fortalecer 

comunidades de prática orientadas para a promoção da sustentabilidade. Comunidades que 

não podem ser impostas, mas sim imaginadas, identificadas, estimuladas, cultivadas e 

valorizadas. 

Neste sentido, Wenger (1998) recomenda que se pense em formas criativas de engajar 

os estudantes em práticas significativas. Providenciar meios para que possam criar 

comunidades de prática, ingressar nas que já existem e ampliar sua interação naquelas em que 

já participam é uma ação estratégica para alargar o potencial de aprendizagem e de formação 

da identidade dos mesmos. Uma estratégia que irá também enriquecer as próprias 

comunidades, um benefício tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. 

Perceber a aprendizagem como ligada à vida, ao aprender vivendo, é reconhecer que 

não é apenas nas atividades especialmente programadas para o ensino que ela ocorre. A 

aprendizagem acontece nos “círculos de vida” (tais como: família, grupos de amizade, 

trabalho e igreja), nas “comunidades aprendentes”, nos espaços sociais nos quais cada pessoa 

é uma “fonte original de saber”. Estes espaços tornam-se mais férteis quando, por intermédio 

do diálogo, todos se dispõem a dizer e ouvir, ensinar e aprender, individual e coletivamente. 



Assim, “[...] na verdade conhecemos e compreendemos algo quando fazemos parte dos ciclos 

de vida e de saber em que “aquilo” é compreendido.” (BRANDÃO, 2005, p. 91). 

No que diz respeito ao desafio ecológico, à construção da sustentabilidade, é 

importante compreender que existem diferentes visões que são formuladas pela sociedade. 

Visões que têm suas raízes nas histórias de vida, nas experiências socioculturais de cada um, 

em seus processos de aprendizagem social (de auto, hétero e ecoformação), por intermédio 

dos quais formam a sua maneira peculiar, pessoal, de interpretar a realidade (BLUMER, 

1969; GALVANI, 2002; MOSCOVICI, 2003). 

Conforme a teoria do interacionismo simbólico, defendida por Blumer (1969), os seres 

humanos agem com as coisas de acordo com os significados que as coisas têm para eles. O 

significado surge da interação entre o indivíduo e a sociedade e é construído e modificado por 

intermédio de processos de interpretação que a pessoa usa ao lidar com as coisas. 

A idéia de mudança é crucial, pois, na medida em que a aprendizagem é vista no 

âmbito da experiência individual, percebe-se que ela implica em transformação, em uma nova 

forma de entender e agir com as coisas. É na experiência social que se desenvolve a 

linguagem e o pensamento. Por intermédio da reflexão e memória, bem como da imaginação 

e idealização do futuro, as experiências vividas ganham novos significados. Com o exercício 

da linguagem e do pensamento, na análise crítica da realidade, o homem pode recriar o mundo 

na sua imaginação e, com este subsídio, transformar, com sua ação, a realidade (FREIRE, 

2006; VYGOTSKY, 2005). 

Na experiência reflexiva do ser humano é onde se assenta, assim, o seu potencial de 

produzir cultura e intervir na história. Trabalhar com os processos de educação ambiental, no 

sentido de proporcionar aprendizagem para a cultura da sustentabilidade é, então, criar 

oportunidades de experiência reflexiva em que o indivíduo, na sua relação com os outros, com 

o mundo e com ele próprio, possa reinventar sua condição humana na Terra. Uma reinvenção 

de si. 

Outra questão importante diz respeito ao tipo de emoção que é mobilizada em cada 

interação, uma vez que afetividade e cognição estão entrelaçadas, pois “[...] cada idéia 

contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento de realidade ao qual se 

refere” (VYGOTSKY, 2005, p. 8). 

Neste contexto, Maturana e Verden-Zöller (2004) discutem a importância de estar 

atento para o “emocionar”. Quando a interação se dá na predominância de valores da cultura 



“patriarcal/matriarcal”, que enfatizam relações de dominação, submissão e controle, o 

emocionar despertará significados que, provavelmente, serão diferentes de interações que se 

dão imersas na cultura “matrística”, que nutre relações de cooperação e solidariedade. Se a 

relação que ocorre entre as pessoas é de obediência, o significado de sua interação não será 

igual ao da relação de companheirismo e amizade. Um ambiente competitivo propicia trocas 

simbólicas diferentes de um espaço cooperativo. 

Se entendermos as experiências de vida como berço das interações socioambientais 

que o indivíduo estabelece na formação contínua de sua identidade, veremos que a formação 

da consciência ambiental e o engajamento nas causas ecológicas estão associados à 

disponibilidade e à qualidade das experiências de aprendizagem que o indivíduo vivencia. 

Para a educação ambiental, enquanto promotora de processos de aprendizagem de novas 

práticas culturais, cada momento da vida cotidiana é, portanto, uma oportunidade de interação 

simbólica, um espaço/tempo com potencial para articular representações sociais que sejam 

mais sintonizadas com a cultura da paz, da justiça social e da sustentabilidade. 

Dentro da perspectiva da sustentabilidade, os espaços e estruturas educadoras são 

aqueles que estimulam as pessoas a se educarem e a terem o desejo de realizar ações em 

conjunto, que possibilitam “[...] as mediações, vivências, interpretações, representações, 

significações, reflexões e ações que faço neste/deste espaço/lugar, nestas/destas estruturas” 

(MATAREZI, 2005, p. 170). 

 

Os grupos ambientalistas juvenis como comunidades de prática sustentáveis 

 

Os grupos ambientalistas juvenis também atuam como espaços/estruturas educadoras. 

Estes grupos criam “comunidades aprendentes” que vivenciam os ensinamentos da educação 

popular. Favorecem a prática do diálogo (processo dialógico), valorizam a experiência de vida 

de cada um (processo histórico) e desenvolvem a capacidade de problematizar a realidade e 

inspirar práticas individuais e coletivas orientadas para a transformação cultural (processo 

político e participativo) (BRANDÃO, 2005; FREIRE, 2006). 

Conforme demonstra Carvalho (2004), o movimento ambientalista tem recebido 

grande adesão por parte dos jovens, o que se percebe, por exemplo, pela significativa presença 

destes entre os voluntários e ativistas das ONGs ambientalistas. O mesmo se observa nos 

fóruns e encontros de meio ambiente e educação ambiental. Carvalho articula esta 



participação como uma oportunidade de politização, justificada, por exemplo, pela atração 

dos jovens pelas causas planetárias e pela valorização da dimensão ética e moral que o 

movimento sustenta. Além disso, a ampliação das áreas de profissionalização ambiental 

desponta como nova oportunidade de inserção do jovem no mercado de trabalho, outro fator 

de estímulo à participação. 

Nos encontros e fóruns sobre meio ambiente, nas ONGs e nas universidades, os jovens 

entram em contato com ambientalistas dos anos 70, 80 e 90 e têm acesso à herança cultural 

das diferentes correntes de pensamento do ambientalismo moderno. Mas, além dessas 

relações intergeracionais, tem ocorrido o crescimento de grupos ambientalistas de base 

juvenil. E a ação destes grupos tem alimentado a formação de um movimento da juventude 

dentro do movimento ambiental. 

A juventude ambientalista absorve a experiência de um legado de práticas, de teorias 

científicas e de ideologias, que se constitui no desenho de trilhas que lhe orientam, sem se 

esquivar da construção de sua própria produção reflexiva. Está imersa na historicidade, que 

lhe traz a consciência de atuar em um processo de luta pelos direitos sociais e culturais e 

articula a ampliação das possibilidades de ser sujeito, de criar-se, de educar-se, de participar e 

de fazer história (FREIRE, 1981; TOURAINE, 2009; CARVALHO, 2005). 

Esta juventude ambientalista vive, nos anos 2000, em um momento histórico que 

reúne as dificuldades da violência urbana e da inserção no mercado de trabalho. Uma época 

em que a mídia valoriza o jovem consumista e estigmatiza o jovem da periferia como violento 

e possível criminoso. Por outro lado, um momento que apresenta ao jovem um mundo de 

interações culturais, o “mundo conectado”, e a disseminação de um ideário ecológico 

(NOVAES, 2006), que contribui para a mobilização de grupos ambientalistas juvenis em 

diferentes regiões do globo3 e para a articulação entre eles. 

Dentro deste contexto, estes grupos podem ser compreendidos como agregadores de 

indivíduos que tiveram em suas trajetórias de vida experiências significativas que 

potencializaram uma postura de engajamento. Além disso, estes grupos criam novas 

oportunidades de aprendizagem e espaços e estruturas de educação ambiental, que 

influenciam tanto seus membros como aqueles com os quais interagem. 

                                                 
3 A título de exemplo vale citar, no Brasil, os Coletivos Jovens de Meio Ambiente e a REJUMA, Rede da Juventude pelo 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (ver: www.flechadeluz.org.br e www.rejuma.org.br); e, no Canadá, a Sierra Youth 
Coalition (www.syc-cjs.org) e a Canadian Youth Climate Coalition (www.ourclimate.ca).   



O reconhecimento e a compreensão dos elementos que tornam estas experiências 

significativas pode subsidiar o planejamento de ações no campo da educação ambiental e no 

incentivo ao aprimoramento das ações destes grupos. Neste sentido, este artigo articula 

reflexões obtidas em pesquisa4 sobre as dinâmicas de relacionamento de grupos 

ambientalistas juvenis (no Brasil e no Canadá) e trajetórias individuais de engajamento de 

seus membros (narrativas de histórias de vida). 

Verifica-se que a experiência pessoal e a dos coletivos se entrecruzam. Os “sujeitos 

ecológicos” (CARVALHO, 2001) juvenis podem ser identificados, assim, tanto nos 

indivíduos como nos grupos. Com a compreensão de que o imperativo da transformação 

cultural e do enfrentamento das mudanças ambientais globais demanda novos pactos sociais, 

que envolvem tanto responsabilidades individuais quanto coletivas, vale citar Bauman (2003, 

p. 133): 

Somos todos interdependentes neste nosso mundo que rapidamente se globaliza, e 
devido a esta interdependência nenhum de nós pode ser senhor de seu destino por si 
mesmo. Há tarefas que cada indivíduo enfrenta, mas com as quais não se pode lidar 
individualmente. 

Nas práticas ambientalistas juvenis (individuais ou coletivas), constata-se a forte 

presença do trabalho voluntário, o que indica, de um lado, o compromisso de militância com a 

causa ambiental e, de outro, a necessidade de maior incentivo do governo e das empresas para 

que muitas das ocupações voluntárias se transformem em postos reais de trabalho. A demanda 

do fortalecimento do ecomercado de trabalho (SERRANO et al., 2000), que se configura 

como um conjunto de atividades (exemplo: ecoturismo, monitoria ambiental, agricultura 

ecológica, permacultura, reciclagem, etc.) fundamental para a construção de sociedades 

sustentáveis. 

Verifica-se também o valor das oportunidades de encontros presenciais que permitam 

aos jovens se relacionarem e se articularem em grupos, espaços que favorecem também um 

aspecto fundamental para desenvolver o sentido de pertencimento: a criação de laços afetivos. 

[...] o que mais me marca desses encontros, não só o tudo o que a gente constrói 
junto de aprendizado, de valor, mas o encantamento mesmo do olhar dessas pessoas, 
de saber dos pontinhos de luz que cada um é. [...] E eu tenho certeza que são amigos 
de vida, não só da causa, do movimento ambientalista [...]. Pessoas que eu gosto de 
abraçar, de ver, de sorrir, de compartilhar, de cantar junto, de estar com elas. (relato 
de jovem ambientalista). 

 

                                                 
4 A pesquisa teve como principais fontes de informação a observação participante e os depoimentos recolhidos em entrevistas 
gravadas em vídeo. 



Além dos encontros presenciais, os espaços virtuais de relacionamento, 

disponibilizados pelo avanço tecnológico e a democratização do uso da Internet, trazem novas 

oportunidades para o engajamento dos jovens e para diferentes formas de interação e de busca 

e produção de conhecimento. Na Internet proliferam as listas de e-mail, os blogs pessoais, os 

websites/portais dos grupos ambientalistas e ONGs, as plataformas de redes sociais5, os 

portais de construção colaborativa6 e as ferramentas de comunicação on-line7. 

Também é cada vez maior o número de vídeos, fotos, textos, músicas, links, softwares 

e outros conteúdos elaborados, que permitem ao indivíduo, que se inicia nos grupos 

ambientalistas juvenis se inteirar de fatos anteriores ao seu engajamento e entrar em contato 

com jovens de diferentes localidades, inclusive fora de seu país. 

No exercício da militância, o desenvolvimento do ciberativismo pela Internet é uma 

tarefa que é realizada, muitas vezes, de forma voluntária e que pode consumir longas horas de 

trabalho diário. O ciberativismo oferece a possibilidade de arregimentar grande número de 

pessoas em torno de uma causa, com estratégias como a assinatura de petições eletrônicas8 

utilizadas cada vez mais pelos movimentos sociais. Além disso, observa-se que uma boa 

combinação entre a interação virtual e a presencial (quando uma apóia a ocorrência da outra) 

é a grande responsável pela ampliação do potencial de expressão da sociabilidade e militância 

destes jovens. 

Os grupos ambientalistas juvenis, enquanto espaços de socialização, colaboram 

também para a criação de novos relacionamentos pessoais, contato com diferentes culturas, 

instituições e movimentos sociais organizados. Articulam a possibilidade de ampliação do 

capital cultural com o sentimento de estar em um grupo que tem capacidade de ação. O 

acolhimento do grupo e a convergência de idéias alimentam rapidamente a sensação de 

pertencimento. O entrelaçar da razão e da emoção, do ideário com a afetividade, promove a 

disposição para o estar junto, para a construção coletiva (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 

2004). 

No exercício de suas práticas os jovens também se preocupam com a formação de 

habilidades individuais e coletivas que lhes permitem melhorar a capacidade de mobilização 

social e de intervenção na realidade. A título de exemplo, podem ser citadas as formações que 

tem ocorrido nos Encontros Nacionais de Juventude e Meio Ambiente, promovidos pelo 
                                                 

5 Exemplos: Orkut (http://www.orkut.com/), Facebook (http://www.facebook.com/), NING (http://www.ning.com/) e Portal 
da Juventude pelo Meio Ambiente (http://www.juventudepelomeioambiente.org.br/). 
6 Exemplo: Wiki-Rejuma (http://www.rejuma.org.br/wiki/index.php5?title=Página_principal). 
7 Exemplo: Skype (http://www.skype.com/intl/pt/). 
8 Serviço disponibilizado por sites como o petition online (http://petitiononline.com/).  



governo federal desde 2003 ([BRASIL], [2009]), em áreas como: cultura de redes, 

educomunicação ambiental, participação política, educação ambiental, empreendedorismo, 

fortalecimento organizacional, comunicação não violenta, permacultura e economia solidária. 

Dentre as referências teóricas que estes jovens utilizam para embasar suas práticas, a 

educação popular, de Paulo Freire, e a interdependência/complexidade da vida, de Fritjof 

Capra, recebem destaque especial. Freire inspira, por exemplo, as relações de horizontalidade 

entre os indivíduos, a valorização do saber de cada um, as atividades em círculos de cultura e 

o combate às múltiplas formas de opressão. Capra nutre a idéia de que toda a vida na Terra 

está conectada em laços de interdependência, havendo a necessidade de eco-alfabetização das 

pessoas. 

Dentro desta perspectiva de círculo de cultura e de conexão em rede, observa-se que, 

ao chegarem aos grupos, os jovens trazem suas aprendizagens das experiências vividas nas 

escolas, nos programas de educação não formal, no contato com a mídia, livros, atividades de 

lazer e até com outros grupos juvenis dos quais já participaram. E que a entrada nos grupos 

propicia a expansão de sua aprendizagem, de sua sociabilidade e de sua capacidade de 

intervenção na realidade. 

O ingresso nos grupos ambientalistas juvenis é resultado de um processo, mas é 

também o início de outro. Dentro da trajetória do jovem, como também na sua vida adulta, 

tornar-se “sujeito ecológico” (CARVALHO, 2001) é um contínuo e sempre inacabado 

processo, que acompanha a formação da identidade do indivíduo. Trata-se de um processo de 

“identização” (MELUCCI, 2004, p. 48). Nesse sentido, pode-se falar em “identização 

ecológica” ou “identização do sujeito ecológico”. 

Além dos relacionamentos internos (dentro dos grupos), no contato com outros 

movimentos sociais e expressões culturais, suas ações ambientalistas são enriquecidas com a 

defesa da paz, do feminismo, do comércio justo, dos direitos humanos, da educação popular e 

da valorização das culturas tradicionais. O movimento ambientalista juvenil é influenciado 

por estas bandeiras e também busca deixar a sua marca nestes campos políticos. 

Dentro dos seus grupos, estes jovens sujeitos ecológicos encontram seus pares, 

aprendem e se estruturam para a defesa de seus interesses, dentre os quais, o de marcar um 

território juvenil no movimento ambiental, que não só apóiam como querem transformar. A 

horizontalidade, a união para a ação/transformação, a construção de relações de confiança e a 

criação de novos espaços e instrumentos de expressão, inclusive de educação ambiental, são 

algumas das marcas que se fazem presentes nos discursos e nos modos de agir. 



O desenvolvimento das práticas (de militância, de utilização de tecnologias 

alternativas, de condução de processos educativos, entre outras) é o que estabelece o elo do 

grupo. As ações militantes podem estar ligadas a territórios circunscritos aos arredores de uma 

escola, um bairro, município ou região ou ser de caráter mais abrangente (esfera estadual, 

nacional e até planetária). Os campos de atuação são múltiplos, indo desde a preservação da 

limpeza das praias até a discussão das mudanças climáticas globais. Envolvem, por exemplo, 

a discussão dos modos de produção agrícola, das práticas de consumo, das formas de 

transporte, das estruturas de participação social, da justiça social, do respeito à diversidade 

cultural e da integração dos movimentos sociais. 

O desenvolvimento interno dos grupos, fruto da história de suas realizações coletivas, 

produz o amadurecimento de um conjunto de princípios, práticas e diretrizes de ações, bem 

como o desejo de ampliar as possibilidades de interação e também de organizar o 

conhecimento. A ampliação do potencial de transformação de suas ações passa a exigir a 

articulação de parcerias e a mobilização de outros jovens. Para tanto, a sistematização dos 

registros das trajetórias e idéias do grupo demanda o investimento em ações de comunicação 

externa, com a produção de materiais de divulgação e instrumentais de comunicação. A 

Internet aparece como ambiente primordial desse processo. 

A comunicação é, portanto, peça fundamental nas dinâmicas dos grupos. Funciona 

como ampliadora da sociabilidade ao contribuir para a organização de encontros presenciais e 

interações virtuais. Contribui para a articulação política, como promotora de processos de 

reflexão, mobilização e articulação de atores. E cumpre, também, a sua função educadora, 

uma vez que possibilita a criação de círculos de cultura (BRANDÃO, 2005; FREIRE, 2006), 

que são alimentados tanto pela estrutura criada (Internet, listas, sites e telefones), como pela 

disposição de seus membros de partilhar o conhecimento. 

A formação do ambiente de aprendizagem é permeada pelo amadurecimento das 

relações afetivas e pautada na horizontalidade das relações, assim, cultiva-se o aprender junto. 

Embora exista uma diversidade de concepções sobre as questões ambientais, fonte de bases 

diferentes de influências culturais, e estejam presentes também as disputas por poder, a 

disposição compartilhada de agir para a construção de um mundo mais sustentável, a partir de 

determinadas estratégias e princípios, cria um espaço de pertencimento ideológico. 

O grupo é percebido, portanto, como um ambiente democrático onde podem se 

expressar com liberdade e confiança, bem como um espaço onde se sentem bem, onde gostam 

de estar, onde são aceitos e conhecem pessoas pelas quais têm admiração e perante as quais se 

sentem admirados. É um local onde se sentem estimulados a agir, a dar sua contribuição. 



Não é apenas fazer. É fazer com. A reciprocidade, trazida pelo prazer de estar junto, 

alimenta a liberdade de expressão, que irá facilitar o desenvolvimento pessoal e coletivo, com 

a aprendizagem e exercício da comunicação, da reflexão e da ação. 

A autorepresentação do jovem, enquanto sujeito que valoriza a ação e o compromisso 

com a mudança, é apoiada pela potência que o grupo lhe oferece de pôr em prática suas 

idéias, princípios e valores e produzir intervenções no meio. A ação deve predominar ao 

discurso, que é por ela justificado. A ação dá vida ao discurso. Sem ela, ele se esvazia. 

Nos diferentes relacionamentos sociais que são cultivados nos grupos ambientalistas 

juvenis, emergem as novas oportunidades de experiências, que ampliam o universo de 

escolhas individuais e coletivas e contribuem para a criação de outros relacionamentos. O 

crescimento do capital social torna mais fértil o campo da ação política dentro do qual 

promovem movimentos de transformação cultural. 

O prazer de fazer junto também está conectado com uma visão otimista e não 

conformista, que se apóia na crença da possibilidade de transformação cultural das ações 

coletivas. Esta idéia é expressa em um dos lemas utilizados pelo Coletivo Jovem de Meio 

Ambiente9: “Todos juntos somos fortes”. A este respeito, Freire (2006) aponta a força do 

otimismo quando em comunhão com uma visão crítica da realidade e de uma ação política. A 

postura otimista é o alicerce para o processo de transformação. A falta de otimismo, de uma 

visão crítica da realidade e de uma ação política transformadora estão presentes em posturas 

que se apóiam em visões deterministas, que retiram o valor da educação e do próprio 

educador, desprezando o potencial histórico dos sujeitos e favorecendo a alienação e o 

conformismo (REGO, 2003). 

Em suas trajetórias individuais e coletivas, no exercício de suas ações, os jovens e seus 

grupos ambientalistas tornam vivas as suas idéias, valores, códigos e memórias por 

intermédio de suas produções. Compõem letras e músicas e tocam em suas bandas; escrevem 

textos e os divulgam nas mais diversas mídias; tiram fotos e organizam álbuns e 

apresentações; filmam e produzem seus vídeos; desenvolvem programas de comunicação pela 

Internet; preparam e distribuem fanzines (impressos e eletrônicos); confeccionam bandeiras, 

cartazes, faixas e camisetas; criam artesanato e moda; conduzem a implantação de hortas e o 

                                                 
9 Conforme o Manual Orientador dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (BRASIL, 2006, p. 10, grifos do autor): 
“Coletivos Jovens: São grupos informais que reúnem jovens representantes ou não de organizações e movimentos de 

juventude que têm como objetivo envolver-se com a questão ambiental e desenvolver atividades relacionadas à melhoria do 

meio ambiente e da qualidade de vida. Esses coletivos são como redes locais, para articular pessoas e organizações, 

circular informações de forma ágil, pensar criticamente o mundo a partir da sustentabilidade, planejar e desenvolver ações 

e projetos, produzir e disseminar propostas, que apontem para sociedades mais justas e equitativas, dentre outras ações e 

realizações”. 



plantio de mudas; organizam eventos próprios e a sua participação em outros; fazem 

construções permaculturais; redigem, produzem e atuam em peças teatrais; facilitam oficinas 

educativas; criam associações estudantis para sustentabilidade da escola/campus universitário; 

promovem articulações de parcerias e uma série de outras realizações. 

Dentro deste contexto, para o jovem, a percepção do movimento para uma vida mais 

ecológica é marcada por emoções contraditórias que compõem a complexidade da época em 

que vivemos. Complexidade que inclui, conforme Maturana e Verden-Zöller (2004), a 

premência da instauração de uma cultura matrística dentro dos espaços e tempos do cotidiano 

que se encontram dominados pela cultura patriarcal. Os sentimentos e comportamentos 

conflitantes são descritos pelos jovens dentro desse processo de identização ecológica. 

Aparecem como sinalizadores de uma vivência auto-reflexiva, que alimenta o caminhar para 

uma vida mais ecológica, que inclui a revisão de posturas e também certa tolerância consigo 

mesmo em relação às contradições entre o desejo de ser e o de ter. A superação das angústias 

geradas nos caminhos de identização ecológica pode estar no diálogo com os pares, com 

aqueles que se encontram em processos similares. O engajamento ambiental lhe oferece 

oportunidade de sentir-se ambientalmente responsável nas suas práticas individuais e 

coletivas. Sentir-se solidário consigo, com os outros e com o planeta. Sentir-se alguém que 

assume seu papel na defesa da transformação cultural, do diálogo, da solidariedade e da busca 

constante da paz. 

A partir das idéias de Wenger (1998), percebe-se que estes indivíduos e grupos estão 

em constante produção e negociação de significados dentro de suas dinâmicas de participação 

(fazer parte de um grupo e ter relações com os demais) e reificação (dar concretude às suas 

idéias por intermédio de seus registros/produções/intervenções). 

No plano individual, destaca-se a importância do aprendizado que cada um desenvolve 

nas múltiplas comunidades de prática e, especificamente, recria dentro dos grupos 

ambientalistas juvenis, onde pode experimentar um continuo processo de reformulação dos 

significados. Um processo que amplia as possibilidades de construção de sua identidade 

ambientalista. No plano coletivo, destaca-se a formação de um espaço privilegiado de trocas, 

de desenvolvimento de códigos, linguagens e de produção de conhecimento e de legados 

materiais que dá origem também a uma identidade coletiva, de grupos juvenis, e amplia seu 

potencial de participação nos espaços organizados da sociedade (Conselhos, Fóruns, Redes, 

Comitês, entre outros). 

 



Conclusão 

 

Entende-se assim, que nos grupos de jovens ambientalistas, o universo das interações 

e ações sociais e os movimentos de formação pessoal e coletiva são matriciais para o 

entrelaçamento dos processos de aprendizagem, sociabilidade e ação política. As 

representações simbólicas são reestruturadas nos diálogos, nas experiências vividas e nos 

processos de reflexão pessoal. As redes sociais se ampliam e se fortalecem na medida em que 

são reconhecidas como fontes de conhecimento, como amplificadoras do poder de 

intervenção e como portadoras de emoções matrísticas. A ação política é incrementada pelo 

contínuo aprendizado e pela confiança obtida nos relacionamentos sociais, que é determinada 

pela afetividade e pela reciprocidade dos ideais (BLUMER, 1969; FREIRE, 2006, WENGER, 

1998, MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

Os jovens e grupos ambientalistas juvenis, ao estabelecerem comunidades de prática, 

no diálogo com os novos movimentos sociais, potencializam a aprendizagem, a formação de 

redes sociais e processos de intervenção na realidade orientados pela responsabilidade 

socioambiental. O reconhecimento desta contribuição justifica que demandemos o aumento 

do incentivo às políticas públicas que colaborem para fortalecer estas comunidades de prática 

e o intercâmbio entre elas (no âmbito local e global). Políticas que favoreçam o exercício de 

suas práticas e a divulgação de suas produções, bem como o diálogo entre gerações, com a 

real expressão de que “uma geração aprende com a outra”10 e que a responsabilidade com o 

planeta deve ser compartilhada por todos. 

Em meados da década de 90, Melucci concluía um de seus textos sobre juventude com 

a seguinte reflexão: “Quando a democracia for capaz de garantir um espaço para que as 

vozes juvenis sejam ouvidas [...] movimentos juvenis poderão tornar-se importantes atores na 

inovação política e social da sociedade contemporânea” (1997, p. 14). Atualmente, os grupos 

ambientalistas juvenis e suas interações com a sociedade civil e governo dão mostras de que 

sua expectativa começa a ser atendida. 

 

                                                 
10 Este é um dos princípios que orientam as ações dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (BRASIL, 2006). 
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