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Resumo 

 

Este trabalho faz parte do grupo de pesquisa (CNPq) “Cultura, ambiente e educação” que 

investiga os processos ambientalização da educação e da religião. O conceito de 

ambientalização é inspirado principalmente nos trabalhos do antropólogo José Leite Lopes 

(2004) e Acselrad (2010) e trazido para o campo da educação é entendida como processo de 

internalização da preocupação ambiental instituindo-se como um conjunto de crenças que 

tende a se generalizar na formação de comportamentos, atitudes e de uma moral ecológica 

(Carvalho & Toniol. 2010). Meu estudo também está associado à pesquisa da profa. Isabel 

Carvalho, do PPGEdu, “Educação Ambiental como Educação moral do século XXI”.  

 Analisei um caso particular de ambientalização de uma tradição religiosa através de sua 

prática pedagógica. Pesquisei as iniciativas de educação ambiental oferecidas pela Federação 

Afro-Umbadista e Espiritualista Rio Grande Do Sul (FAUERS) particularmente as “Cartilhas 

pela a natureza- Porque ela é o altar de todos nos” publicadas por esta Federação para sua 

comunidade de praticantes. Além das cartilhas a Federação participa ativamente no estado do 

Rio Grande do Sul junto com a Pastoral da Ecologia e de várias atividades ecológicas inter-

religiosas. Pretendo compreender como este grupo religioso tem construído uma ação 

pedagógica que reinterpreta e atualiza elementos de sua tradição religiosa à luz dos valores 

ecológicos contemporâneos.  
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Metodologia 

 

Este trabalho tem como diretriz metodológica a pesquisa qualitativa desde uma perspectiva 

etnográfica. A pesquisa etnográfica em educação oferece como recursos metodológicos as 

técnicas de observação participante, análise documental e trabalho de campo. Participei de 

eventos ecológicos e educativos promovidos pela mentora da cartilha e pedagoga em duas 

escolas municipais nas cidades de Canoas e Porto Alegre. Além dos eventos, analisei as 

cartilhas pela natureza e a cartilha da Romaria das Águas, site na internet da Federação, o 

blog da diretora da instituição, chamado Ecopedagogia, entre outros documentos escritos que 

circulam neste meio. 

 Acompanhei a federação em evento inter-religoso em outubro de 2012, “Romaria das Águas” 

e na festa em homenagem a Ogum(orixá) na terreira da FAUERS em abril de 2013.O material 

empírico produzido através do trabalho de campo descrito é sistematicamente discutido com o 

grupo de pesquisa acima citado que se reúne quinzenalmente com a professora orientadora. 

 

 

Resultados Parciais (ou Resultados e Discussão) 

 

Até o momento observei que esta comunidade religiosa vem se apropriando dos valores 

ecológicos em seu repertório de valores éticos e morais. Percebi que a FAUERS trabalha 

ativamente em defesa do meio ambiente junto à sua comunidade religiosa e à sociedade civil. 

Para tanto a FAUERS lança mão de recursos pedagógicos como cartilhas e oficinas para os 

praticantes. As cartilhas propõem uma ação conscientizadora e pedagógica no sentido de 

alinhar e compatibilizar esta tradição religiosa com uma visão ecológica contemporânea.  

Identifiquei que a principal referência para as cartilhas é o conceito de ecopedagogia. Este 

conceito foi proposto pelo educador Moacir Gadotti, um disseminador do pensamento de 

Paulo Freire.  

A Romaria das Águas é outro evento importante que acontece nesta perspectiva no mês de 

Outubro, quando católicos, umbandistas e outras religiões se encontram com o objetivo de 

homenagear Nossa Senhora Aparecida ou Oxum, respectivamente.  

 

Conclusão 
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A análise das cartilhas pela natureza e o acompanhamento das oficinas, bem como os demais 

eventos promovidos pela FAUERS permite compreender como a preocupação ecológica 

configura-se como um espaço “neutro” e civil favorecendo o dialogo inter-religioso. Os 

valores ecológicos assumidos pela FAUERS são a via principal de sua inserção como ator 

com grande protagonismo na articulação inter-religiosa da Romaria das Águas. Uma 

Federação de Umbanda ecologicamente orientada tem sido um fator de destaque para a 

FAUERS no próprio campo umbandista bem como tem fortalecido seu reconhecimento pela 

sociedade gaucha em geral e por praticantes de outras religiões. 
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