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RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

A tessitura do presente resumo trata-se de uma tese de um doutorado em educação ambiental que se inicia
e, através dessa escrita almeja-se problematizar a proliferação discursiva “esverdeante”1 ensinando
condutas e esperando comportamentos éticos em relação ao ambiente.
Não se pretende encontrar respostas, soluções ou resultados, almeja-se de alguma maneira, tentar estimular
o pensamento sobre os discursos e as representações que abarcam as noções difundidas, principalmente,
sobre questões ambientais.
Para composição da escrita buscou-se aproximação com a Análise do Discurso a partir dos estudos de
Michel Foucault 2 : operando especificamente com o conceito de discurso. Reagindo à pobreza enunciativa,
buscamos tencionar possibilidades de transformações. Assim, o discurso pode deixar de ser o que é para,
quem sabe, trazer novas riquezas (FOUCAULT, 2008, p. 136). Destaca-se informações do que está visível
nos discursos ambientais, não situando previamente as escolhas, mas pensando em demonstrar que os ditos
ambientais circulam e podem atingir diferentes públicos, inclusive quem escreve e quem por ventura, possa
estar lendo esse trabalho.
Quando se fala em ambiente o que se pode elencar: A crise ambiental que está aí e isso não é novidade.
Notícias não faltam. Os meios de comunicação estão impregnados. É um bombardeio de discursos, muitos
deles atrelados a visões catastróficas e de medo: a crise d’água; poluição; espécies se extinguindo;
mudanças climáticas; aliando-se a essas falas, um emaranhado de palavras de ordem ensinando a lidar, ou
então, como ser éticos em relação a essas problemáticas: “Reduza!” “Recicle!” “Banho de 5 minutos!”, afinal
“o planeta está morrendo”, “a água está acabando”, “precisamos ser amigos da natureza”. Como Deleuze e

