
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA:
 
O MOVIMENTO COLETIVO É A FORÇA 
                PARA O  ENFRENTAMENTO
                DA .COVID-19

Enquanto isso, o que podemos fazer para ajudar no combate ao 
coronavírus, realizar a�tudes preven�vas como: Ficar em isolamento 
social, lavar as mãos adequadamente com água e sabão e usar álcool gel 
quando tocar em objetos de uso comum. 

Caso precise sair por qualquer mo�vo: evitar aglomerações, usar álcool 
gel ou álcool a 70% frequentemente. Quando voltar para casa, deixar os 
sapatos na porta, lavar as mãos com água e sabão, tomar banho e colocar 
a roupa para lavar. Quando chegar com compras de mercado, lavar as 
embalagens com água e sabão ou passar álcool a 70%. Lembre-se o vírus 
apresenta um envolto resistente. Caso apresente sintomas de gripe, fique 
em isolamento por no mínimo 14 dias. As a�tudes preven�vas são 
a�tudes individuais com capacidade de alcançar o cole�vo.

 Brasil e o mundo se encontram hoje em estado de calamidade, devido a pandemia Covid-19, uma virose O provocada por um novo coronavírus SARS-Cov-2, altamente contagioso, resistente e pode levar à morte 

pessoas em poucos dias após o contágio. Diversos têm sido os esforços mundiais para o controle da 

transmissão desta virose. Não existe ainda um medicamento para o tratamento eficiente e comprovado em estudos 

clínicos e a vacina ainda está longe, devido a capacidade de mutação e de adaptação do vírus ao novo hospedeiro. 

Cien�stas em todo o mundo já estão trabalhando para conhecer o genoma deste vírus e suas mutações, além de se 

pensar em estratégias e novas formulações farmacêu�cas para o tratamento e prevenção. 

É sobre este movimento em prol do cole�vo, que 
gostaríamos de enfa�zar. Saúde não é bem estar só pra mim, 

Saúde é promover bem estar para mim e para o outro, é um movimento 

de mão dupla que parte do individual para o cole�vo, mas que o cole�vo 

interfere no individual. E é este movimento sinérgico que estamos 

aprendendo a colocar em prá�ca. Quando permanecemos em isolamento 

social, estamos promovendo um movimento em favor da VIDA humana, 

ou seja, um movimento cole�vo conjunto de ação comunitária universal, 

onde todos ao “mesmo tempo”, no mesmo sen�do e unidos em uma só 

força, possamos impedir a transmissão do vírus ou reduzí-la. 

Podemos transformar 
a realidade através 
deste movimento, 

neste momento da Pandemia do Convid- 19. Não é uma mudança 

comportamental pontual, disjunta, individual, mas em um processo de 

ruptura radical, um movimento de contracorrenteza que gera um novo 

sen�do para transformar a realidade social em uma nova realidade.

Precisamos ser capazes de ler a complexidade desta realidade, a refle�r de forma crí�ca as nossas ações, abandonar 

velhos paradigmas e se abrir para o novo. Precisamos dinamizar movimentos cole�vos conjunto de resistência, 

pois es�mulam o todo, a humanidade, à percepção da importância das relações e da confiança. Por isso, Sejamos LUZ, 

sejamos educadores ambientais, sejamos um iniciador deste movimento, pois a educação acontece nas relações. Este 

movimento cole�vo conjunto é dinâmico e em todas as direções. Estabeleçamos, então, relações dialógicas crí�cas 

conosco, com a nossa família, com os nossos vizinhos, como a humanidade, com o planeta. Neste movimento de 

imersão interna e de ação externa, nos deparamos com nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e podemos, caso 

queiramos, nos transformar, pois é no mergulho profundo de nossas emoções que ressurgirmos com um novo NÓS. 

Pra�quemos o movimento cole�vo conjunto para promovermos a saúde planetária. 

Movimento cole�vo conjunto é um movimento complexo que 

produz sinergia. Um movimento com intenção e ação cole�va, 

concentrada em obje�vos comuns e no ritmo de um conjunto orgânico, 

gerando um fenômeno qualita�vamente superior do que se �vesse sido 

produzido por uma soma de esforços individualizados.

GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. Campinas: Papirus, 2012, pags.133 e 134. 
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