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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 Guattari (1997, p. 12) comentam presencia-se redundância de atos e enunciados, os jornais e as notícias nos dizem o que é "necessário" pensar, reter, esperar, constante transmissão de palavras de ordem! São valores éticos que estão sendo constituídos, muitos desses através de verdades estabelecidas, como Foucault (2015, p. 52): elucida: “Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros”.Cabe salientar que inspirando-se em Foucault, a ética não diz respeito a códigos morais ou comportamentos estabelecidos por instrumentos prescritivos, ética dizendo respeito as formas de relação consigo próprio, como condutas de vida, ética como liberdade, traduzindo-se pelos hábitos de cada um: pelo porte, maneira de caminhar, pela maneira que lida com os acontecimentos (FOUCAULT, 2004, p. L, 270).E com a temática ambiental não é diferente, Garre e Henning (2014) alertam que “[...] isto ocorre não só porque vivemos a crise ambiental que se instala na atualidade, mas também porque fomos ensinados a ver, a falar e a lidar em relação a essa crise.” E, nesses regimes e políticas de verdade, presencia-se uma construção de subjetividade ética “verde” como coloca Guimarães (2011) ensinando a adotar determinados comportamentos, ora para trazer lucro tanto para o planeta, ora para nossa consciência de dever cumprido.Os ditos circulam, as discussões ambientais estão em voga, porém acredita-se que não haja falta de informações, pelo contrário, presencia-se endurecimento, conformismo, ou como Guattari (2015, p. 402) comenta, há uma infantilização com as informações, não se problematiza, não se reflete sobre a responsabilidade ética  que pode estar sendo transportada por tantas questões, como certa recusa por parte da opinião pública.Diante do exposto, tem-se verificado que os questionamentos que envolvem a temática ambiental na (grande) maioria das vezes já vêm carregados de um pré-conceito estabelecido de antemão. Os comportamentos “éticos” em relação ao meio ambiente, muitas vezes, já estão prontos. Basta folhearmos uma revista, um jornal, acessarmos a internet ou simplesmente olharmos a televisão.Talvez o que possa estar faltando seja uma “reapropriação ética” inspirando-se em Guattari (2015, p. 408), não para estabelecer novas verdades, criticar ou apontar denúncias, através desse breve resumo o convite que se faz é que fiquemos à espreita, buscando semear momentos de reflexão: Que comportamento ético estamos tendo em relação à vida, ao que nos captura, envolve, amarra e conduz?NOTAS:1 Discurso Esverdeante é um conceito que está sendo utilizado na escrita da tese e diz respeito a proliferação discursiva com o “verde” relacionado ao ambiente, meio ambiente, natureza para estímulo publicitário, ao consumo ou vantagens em relação às maneiras de ser e viver. 2 Principalmente nas obras “Arqueologia do Saber” (2008) e “A ordem do discurso” (1999).REFERÊNCIASDELEUZE, Gilles, GUATTARI F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. vol. 2 São Paulo. Editora 34. 1997FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1999__________ ,Michel. A arqueologia do saber. Editora Forense Universitária, 7ª edição. Rio de Janeiro. 2008__________, Michel. Ditos e Escritos - Vol. IV - Estratégia Poder-saber. Rio de Janeiro. Editora: Forense Universitária. 2012__________, Michel. Ditos e Escritos – Vol. V – Ética, sexualidade e política. Rio de Janeiro. Editora: Forense Universitária. 2004__________, Michel. Microfísica do Poder. Editora Paz e Terra. São Paulo. 2015GARRÉ, Barbara Hees e HENNING, Paula Corrêa.  Modos de atualizar o enunciado catastrófico do Planeta Terra na Revista Veja. Educação Temática Digital. Vol. 16, n.3, set/dez 2014. P.426-439. Disponível em https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/etd/article/view/6792/5782. Acesso em 22 fev. 2016.GUATTARI, Felix. Qué es la ecosofia? textos presenteados y agenciados por Stéphane Nadaud – 1ª ed. - Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Cactus, 2015GUIMARÃES, Leandro. Notas sobre o dispositivo da sustentabilidade e a formação de sujeitos “verdes”. In.: Anais do 4º SBECE, ULBRA, Canoas, 2011. P. 1-14BREVE RESUMO EM CASTELLANOLa tesitura de este resumo es fructo de una tesis de un doctoramiento em educacion ambiental que se inicia y, através de este escrito pretende problematizar la proliferación discursiva "esverdeante”   enseñando conductas y esperando comportamientos éticos relacionando-se al medio ambiente.No se pretende encontrar respuestas, soluciones, tampoco resultados, almeja-se de alguna manera estimular lo pensamiento sobre los discursos y representaciones que abarcan las nociones difundidas principalmente en cuestiones ambientales.


