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Agroecologia e educação: construção de uma cultura de saúde por 

imagens 

A educação em agroecologia é de extrema importância para a saúde planetária, 

visto que os imprudentes impactos ocasionados pelo modo de exploração e 

pelas diversas formas de devastação ambiental causam prejuízo à vida e tornam 

a situação atual insustentável. Muitos jovens têm consciência do desafio da 

mobilização que lhes cabe em prol da qualidade de vida no futuro, da gestão dos 

recursos naturais e a sobrevivência dos povos originários. O favorecer da 

consciência ecológica, na construção de uma ciência cidadã e no incentivo a 

ações que atendam a um desenvolvimento sustentável, é interesse de 

educadores. Este projeto está inserido no GIPSAT (Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa em Saúde, Ambiente e trabalho) na Escola de Enfermagem da 

UFRGS, o qual tem por objeto empírico os impactos dos agrotóxicos. A 

abordagem desta temática no ensino básico, expande o território de análise e  

tem por objetivo promover uma consciência agroecológica e sustentável por 

meio de diálogos com base em imagens e reflexões sobre o uso de agrotóxicos 

em jovens do ensino básico. A metodologia, facilitada pelo uso de imagens, 

parte da exibição do documentário "O veneno está na mesa 2" (Silvio Tendler, 

2014), da realização de rodas de conversas em ambientes virtuais de 

aprendizagem, sistematização de conhecimentos por meio da criação de textos 

e aprofundamento de saberes pelo incentivo a pesquisa referente as 

intoxicações causadas por agrotóxicos. O projeto ainda está na fase de 

preparação da execução, sem resultados preliminares. O contexto atual da 

pandemia do Covid-19, propicia o desenvolvimento de estratégias digitais de 

educação como caminho para um ensino remoto mais significativo, na qual a 

agroecologia é usada como atitude de produção de conhecimento.    

 

 

 


