
 

 

 

                                                                

 
 

ECOSOFIA DE FÉLIX GUATARRI E O ENSINO DE CIÊNCIAS: 
POSSIBILIDADES PARA QUESTÕES AMBIENTAIS

RESUMO  

O presente ensaio tem por objetivo convidar a reflexão acerca dos conceitos de 
indicar possibilidades para o ensino científico, especificamente às questões ambientais. 
Félix Guatarri criador do conceito da 
articulação no que ele nomeia de três registros ecológicos, o do meio ambiente, o social e o 
mental ou da subjetividade humana. Nesse sentido, pretendemos reflexionar acerca do 
pensamento ecosófico e o considerar como um instrumento de conhecimento, capaz de 
auxiliar o professor a tratar questões diversas, pois, tal conceito indica a reformulação de 
formas de ser e de se relacionar, visando uma fuga aos modelos e ao sistema que propõe
formas prontas de ensinar. Guatarri indica a construção de novos modos de vida que sejam 
mais coerentes com a manutenção do equilíbrio com a natureza e com os recursos naturais, 
com a sociedade e conosco, dessa maneira é uma intervenção estética, pois nos
como “artistas” e criadores em potencial de modos outros de existência, o que Guatarri 
considera ser uma ressingularização. O planeta já se encontra em emergência ambiental e 
climática de acordo com relatórios internacionais acerca de mudanças clim
sentido, reiteramos a importância em modificarmos nosso modo de agir, pautado 
basicamente no pensamento consumista, o que Félix Guatarri insiste em afirmar através da 
ecosofia, é que a crise ambiental não se resolverá ou se amenizará se não d
ao modo como nos relacionamos com o consumo, haja vista possuirmos recursos limitados, 
porém a intenção do sistema sócio
limites, o que contradiz a ideia de sustentabilidade. Dessa forma, acr
professor, é uma figura capaz de sensibilizar a sociedade, através de seus discursos e 
ações dentro e fora de sala de aula. Para isso é necessário inserir em sua formação básica 
ou continuada o aprendizado de conceitos que o façam “ver” além
Uma formação que se aproxime de um processo de inquietude e problematização acerca 

                                                                 
1 Instituto de ciências e matemáticas da Universidade Federal do Pará. PA, Brasil. E
barbarafisica22@gmail.com. 
2 Professora do Programa de pós
PPGECM/UFPA. E-mail: nadiamsf@yahoo.com.br 

                                                                 

ECOSOFIA DE FÉLIX GUATARRI E O ENSINO DE CIÊNCIAS: 
POSSIBILIDADES PARA QUESTÕES AMBIENTAIS

CASTRO, Bárbara Fernandes do Nascimento
Mestranda em educação científica e matemática

FREITAS, Nádia Magalhães da Silva
Doutora em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido.

O presente ensaio tem por objetivo convidar a reflexão acerca dos conceitos de 
indicar possibilidades para o ensino científico, especificamente às questões ambientais. 

tarri criador do conceito da ecosofia ressalta a importância em haver uma 
articulação no que ele nomeia de três registros ecológicos, o do meio ambiente, o social e o 
mental ou da subjetividade humana. Nesse sentido, pretendemos reflexionar acerca do 

e o considerar como um instrumento de conhecimento, capaz de 
auxiliar o professor a tratar questões diversas, pois, tal conceito indica a reformulação de 
formas de ser e de se relacionar, visando uma fuga aos modelos e ao sistema que propõe
formas prontas de ensinar. Guatarri indica a construção de novos modos de vida que sejam 
mais coerentes com a manutenção do equilíbrio com a natureza e com os recursos naturais, 
com a sociedade e conosco, dessa maneira é uma intervenção estética, pois nos
como “artistas” e criadores em potencial de modos outros de existência, o que Guatarri 
considera ser uma ressingularização. O planeta já se encontra em emergência ambiental e 
climática de acordo com relatórios internacionais acerca de mudanças clim
sentido, reiteramos a importância em modificarmos nosso modo de agir, pautado 
basicamente no pensamento consumista, o que Félix Guatarri insiste em afirmar através da 

, é que a crise ambiental não se resolverá ou se amenizará se não d
ao modo como nos relacionamos com o consumo, haja vista possuirmos recursos limitados, 
porém a intenção do sistema sócio-econômico capitalista, é de um desenvolvimento sem 
limites, o que contradiz a ideia de sustentabilidade. Dessa forma, acr
professor, é uma figura capaz de sensibilizar a sociedade, através de seus discursos e 
ações dentro e fora de sala de aula. Para isso é necessário inserir em sua formação básica 
ou continuada o aprendizado de conceitos que o façam “ver” além do que já está posto. 
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O presente ensaio tem por objetivo convidar a reflexão acerca dos conceitos de ecosofia, e 
indicar possibilidades para o ensino científico, especificamente às questões ambientais. 
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limites, o que contradiz a ideia de sustentabilidade. Dessa forma, acreditamos que o 
professor, é uma figura capaz de sensibilizar a sociedade, através de seus discursos e 
ações dentro e fora de sala de aula. Para isso é necessário inserir em sua formação básica 
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das práticas docentes. Que considerem a vida, as relações humanas e com o meio 
ambiente, dessa forma, através da ética
nossas vidas, se possibilitará o surgimento de novos modos de pensar o ensino de ciências 
e as questões ambientais de forma ampla e crítica. Assim, é possível observar que a 
ecosofia, não trata apenas de ecologia, natureza e subjetividade h
por ações concretas, reinvenções acerca da interação do homem com o meio ambiente.
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