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De onde falo
• Bióloga/Biologist 

• Doutorado em Educação/PhD in 
Education


• Professora de Ensino Fundamental e 
Médio/school teacher


• Professora da EJA/Young and Adult 
Educator


• Educadora ambiental em ONG/
Environmental educator in NGO


• Educadora/pesquisadora em estudo do 
meio e museus/ museum education and 
research 

• Professora universitária/Lecturer 

• Coordenadora do grupo de pesquisa 
CHOICES/research group coordinator

Culture and historicity in Communication 
and Education in Science
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hoje dois casos de divulgação científica 
participatória envolvendo o território 

desafios, limites e possíveis contribuições 
para a sala de aula 

Quais as principais contribuições 
e desafios da construção de 

mídias participatórias a partir do 
território, junto com atores 

locais?

What are the main 
contributions and challenges 
of producing participatory 
media based on the territory, 
together with local actors?

sustentabilidade 
equidade social e justiça ambiental 
participação 
pertencimento - território



Educação não formal 
e Território

• Território: lugar de vivência 
humana, referências e 
significados.


• “O território é o chão e mais a 
população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento 
de pertencer àquilo que nos 
pertence” (Santos, 2000). 


• Território é constituído nas 
relações de poder, tanto político 
ou de dominação quanto 
simbólico (apropriação).


• É espaço apropriado, mediado 
pela cultura.



Divulgação científica / science communication

• Últimos anos: inclusão de modelos dialógicos e 
participatórios em pesquisas e intervenções, com críticas 
ao modelo de déficit / Last years: more participatory 
models of investigations and interventions, and critic of 
deficit model. 

• Adoção de perspectiva cultural / Add of cultural 
perspective.



Circuito da cultura / The Circuit of Culture


(Du Gay et al. 1997; Hall et. Al, 1997; Davies, Horst, 2016) 

representation 

identity 

production consumption 

regulation 



Caso 1 - Crianças comunicadoras 
e o papagaio-do-peito-roxo

• Projeto de reintrodução do 
papagaio-de-peito-roxo no 
Parque Nacional das 
Araucárias - SC.



Santa Catarina 
Brasil



APREMAVI, 2009



APREMAVI, 2009



Instituto Espaço Silvestre - Reintrodução do papagaio-do-peito-roxo







As escolas no território

• Como as crianças se relacionam 
com essas tensões? 

• Contexto: 

• Projeto de mestrado de 
Marcelo Kei Sato 

• Variadas ações de Divulgação 
Científica para crianças - 
revistas, livros, televisão, 
internet (YouTube, sites). 

• Qual a participação das 
crianças na produção desses 
materiais?



3 escolas - Passos Maia e Ponte Serrada, SC



"Escola Zumbi” - assentamento do MST; Ensino Fundamental 1  



área rural, 01 turma multisseriada (5 a 12 anos); extração de 
pinus e eucalipto - tensão na criação da UC.  



Ponte Serrada - região periférica, escola de tempo integral, 
Ensino Fundamental 1 (6 a 10 anos) 



Processo de criação 

• Problematização: percepções, atitudes, valores - caso do 
papagaio-do-peito-roxo  

• Personagens, enredo, cinema e narração: roteiristas, 
ilustradores, narradores, projetores

projetores precários



Processo de criação 

• Gravação para rádio local 

• Gravação de audiovisual - projeção nas duas cidades



Como as crianças participaram?

Modos de 
participação Indicadores

Contextualizado Presença de elementos do contexto local e 
da infância

Simbólico Construção coletiva dos elementos 
simbólicos presentes nas narrativas

Técnico/estético Participação na tomada de decisão em 
questões técnicas e/ou estéticas

Identitário Reivindicação da identidade individual ou 
do grupo



Contribuições para a sala de aula

- Abordagem plurimetodológica

- Planejamento pedagógico que considera os modos de participação das 
crianças (neste caso, contextualizada, simbólica, técnica/estética e 
identitária) - e.g., “Esquema de Estórias” - tensões e conflitos.

- Relação dialética entre regulações

- Vínculo escola/território  - estudantes/moradores, ONGs locais, pais/mães, 
escola, rádio, postos de saúde, projetos culturais… - currículo localizado e 
mídia em circulação externa

- Escola e Cultura(s) - Cultura de Mídia mais diversificada e democrática



Caso 2 - Biodiversidades da Remo





Região Metropolitana de São Paulo  
Metropolitan region of Sao Paulo



Jardim São Remo
Universidade de São Paulo / University of São Paulo



http://www.saoremo.fau.usp.br/index.php/2018/03/19/relato-de-deriva-1/



Together we are stronger Association of Residents of Jardim São Remo



Associação de Moradores 
Girassol 

Comunica São Remo 
Ideologia Fatal 

Espaço Cultural Riacho Doce 
Agentes de saúde 

…

Parceria com 
escolas públicas





Inspiração 
teórico-
metodológica 
Práxis 

Contexto 
formação 
inicial de 
professores



Inspiração teórico-
metodológica

Tema gerador e investigação 
temática - Paulo Freire (1963, 
1987)


Abordagem temática freiriana - 
Delizoicov, Angotti e Pernambuco 
(2011)



Em busca de um tema compartilhado

• Freire (1987), Delizoicov, Angotti, Pernambuco  (2011) 

• Momento 1 - observação da realidade: 
problematização da prática concreta da comunidade;  
identificação de conflitos e contradições de suas 
situações-limite, buscando sua temática significativa. 



Paulo Freire - Tema gerador representa a necessidade e a realidade de uma comunidade específica 




Teoria-prática

• Freire (1987), Delizoicov, Angotti, Pernambuco  (2011) 

• Momento 2 - análise crítica: compreensão das 
hipóteses levantadas inicialmente; busca de razões, 
com ajuda de aportes teórico-práticos; imaginação do 
que se quer construir.





Co-autoria e identidade

• Sato e Bizerra (2020) 

• Momento 3 - propostas de ação. Os conhecimentos 
produzidos apontam possíveis soluções ou ações para 
transformação do contexto - produtos gerados.



Temas em diálogo



Expedição à nascente e ao curso do riacho, 
reconhecimento da biodiversidade local (macro e micro)



Conversas em grupo, entrevista com moradores, visita 
ao posto de saude, visita à laboratório científico



Marcação do percurso do riacho



Grafite coletivo - Biodiversidades da Remo

Tomorrow will be 
a different day



"É como o muro entre o México e os Estados Unidos.”

“Por que este muro?”

O que foi transformado?



Contribuições para a sala de aula

- Emergência do território  - pertencimento 

- Enfrentamento da "síndrome da mudança de estado básico" (shifting baseline 
syndrome): perda de percepção da mudança; ambiente atual é o "natural", sem 
vínculo com o passado - história das pessoas na relação com o seu território

- Relações com politicas públicas e participação democrática  - Mídias 
participatórias podem incluir grupos sociais historicamente excluídos

- De enfoque conservacionista para enfoque da complexidade (não é um retorno 
ao ensino conceitual), rompendo dualismos (Bizerra et al, 2019): 

Indivíduo x governo; 
Integrado x não integrado; 
Amor/cuidado x racionalidade; 
Sujeito x objeto (humano x não humano); 
Fixismo/naturalização da paisagem x distopia



Desafios

• Inclusão da narrativa das crianças e 
adolescentes 

• Engajamento e continuidade - 
Covid-19 (mídias feitas pelas 
crianças, mudança para o remoto - 
distanciamento) 

• Tempo/espaço escolar - inferência no 
planejamento, poucas possibilidades 
de construir o território, esfera do 
pedagógico - currículo flexível



Desafios

• Condições operacionais (incluindo segurança, estabelecimento de parcerias, 
articulação entre escolas etc.) (Bezzon, 2021) 

• Articulação entre atores locais - responsabilidade é colocada na escola 
(Battaini e Sorrentino, 2018)  

• Divergências ideológicas institucionais e projetos voltados a interesses 
pessoais ou institucionais 

• Interseccionalidade  - raça, gênero, classe (quem é mais afetado é o que 
menos participa dos processos decisórios)  

• “Des-territorializar" e “re-territorializar” (Pessoa, 2020) 

• Sair da lógica do “deve mudar comportamentos” para “direito a ter acesso, 
participar, discordar, pensar diferentemente, de forma co-responsável…”



Sujeito de direitos e responsabilidade 
compartilhada

• Sujeitos possuem capacidade para a tomada de decisão, inclusive sobre políticas 
públicas  

• Cultura da Participação exige: 

• transparência - abertura das 'regras do jogo' para incluir um conjunto mais 
diversificado e abrangente de conhecimentos, práticas e pessoas (Dawson, 2014) 

• ética - valores como reconhecimento, liberdades e confiança são ponto de 
partida (Oliveira, 2020) 

• Valores e opiniões são negociados, buscando acordos mútuos ou coexistência em 
uma democracia participativa  

• Risco de tentativa de convencimento por exaustão 

• Conhecimento e informação como capital social



Como o foco individualizado e a demanda por resultados 
quantitativos nas e pelas escolas moldam as problematizações e 
soluções relacionadas às questões ambientais?

Como podemos valorizar práticas culturais quando seu mérito é 
diminuído frente ao discurso hegemônico do conhecimento escolar 
sistematizado? E as vozes dissonantes?

Quais responsabilidades (e como) são atribuídas aos alunos e 
alunas para mudar suas vidas cotidianas como evidência de 
"agência" ou “empoderamento” frente à emergência climática?



"Às vezes, em tempos 
difíceis, os impulsos 
utópicos florescem 
porque o impossível 
parece mais razoável do 
que a realidade.” 

Obrigada. 
alebizerra@usp.br

"Sometimes, in troubled 
times, utopian impulses 

flourish because the 
impossible seems more 

reasonable than the 
realistic."

Sarah Leonard

mailto:alebizerra@usp.br
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