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1. Ecoliteracia

1.1 O lexema ecoliteracia manifesta na sua forma 

de superf�cie, de modo acess�vel, parte do seu seman-

tismo: remete para eco, ou oikos

e literacia, termo comum no �mbito escolar ou for-

mativo que evoca compet�ncias e conhecimentos. 

O indiv�duo possuidor de ecoliteracia, ou literacia 

ecol�gica, ser� aquele que det�m compet�ncias e 

conhecimentos acerca da sua ÒcasaÓ, aqui tomada 

como o ecossistema planet�rio.

possuidor de ecoliteracia � capaz de se relacionar 

com o ecossistema de forma harmoniosa ou, se qui-

sermos usar um termo querido do discurso ecol�gi-

co, Òsustent�velÓ: respeitador das outras exist�ncias 

para al�m da sua, numa perspetiva de longo prazo, 

procurando compreender, de forma t�o abrangente 

quanto poss�vel (ou de forma t�o ecol�gica quanto pos-

s�vel) os elementos do mundo com os quais interage, 

assumindo plena responsabilidade de suas atitudes e 

a��es. Portanto, ecoliteracia tem a ver com entendi- 

mento do mundo e correspondente posicionamento, 

tem a ver com conceptualiza��o e pensamento.

A ecoliteracia � a capacidade de os cidad�os 

desenvolverem um tipo de pensamento favor�vel � 

desconstru��o do paradigma antropoc�ntrico que 

carateriza as sociedades ocidentais e as suas conse-

qu�ncias mais diretas, nomeadamente a conce��o 

do homem como leg�timo explorador do meio natu-

ral em seu proveito e a da natureza como uma ines-

got�vel fonte de bens ao dispor de todas as neces-

sidades e desejos humanos (o providencialismo). A 

conce��o ecoc�ntrica, segundo a qual o homem se 

encontra integrado num sistema biol�gico comple-

xo, cujo equil�brio deve constituir uma aspira��o in-

dividual e coletiva. 

mentalidades, de valores e de comportamentos, ou 

um novo estilo de vida. Ora, os estilos de vida desen-

volvem-se desde a inf�ncia, preparando as crian�as 
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para um tipo de racioc�nio n�o monol�tico nem am-

putado, mas ecol�gico

redes de rela��es em que cada ato se envolve (Capra, 

2002).

H� que sublinhar que possuir ecoliteracia n�o 

corresponde simplesmente a possuir um determina-

do saber. Esta � uma realidade dual: por um lado, 

�, de facto, necess�rio dominar um conjunto de co-

nhecimentos, nomeadamente o reconhecimento da 

complexidade do mundo e da intr�nseca interliga��o 

entre cada gesto de cada indiv�duo na rede de rela-

��es que a todo o momento de estabelece; por outro 

lado, � necess�rio adotar uma certa atitude mental, 

-

namentos te�ricos e os comportamentos pr�ticos 

correspondentes: um sentido de responsabilidade 

individual por cada tomada de posi��o, o reconhe-

cimento do papel de cada ser humano na intera��o 

com os outros, humanos ou n�o, com todos quantos 

partilham o ambiente pr�ximo ou global (Ramos, 

A.M. e Ramos, R., 2011).

1.2 Este ponto de partida uniu os esfor�os dos 

dois investigadores autores deste texto na conside-

ra��o das virtualidades da literatura infantil na pro-

mo��o da ecoliteracia e na indaga��o aprofundada 

e sistem�tica de obras para crian�as e jovens com 

tais val�ncias (cf.: www.ecoliteracia.iec.uminho.pt). 

Trata-se de um projeto de investiga��o que prev� a 

an�lise discuss�o fundamentada de obras recentes e, 

supostamente, acess�veis aos leitores e mediadores de 

leitura.

-

cativo nacional, n�o o �, contudo, em absoluto: pro-

jetos, investiga��es e interven��es do mesmo teor 

foram assumidos e desenvolvidos noutros pontos do 

mundo, com as naturais cambiantes. Veja-se, por 

exemplo, a exist�ncia de uma ÒAssociation for the 

Study of  Literature and EnvironmentÓ, uma asso-

cia��o norte-americana de professores, escritores, 

estudantes, artistas e ambientalistas interessados pe-

las quest�es da rela��o entre o homem e o mundo 

natural e as respetivas representa��es na l�ngua e na 
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cultura, como se pode ler na apresenta��o da sua p�-

gina na internet4. Entre outras atividades, esta asso-

exemplo de iniciativa integrando a mesma quest�o 
5, 

que consagra um papel central � promo��o do Òpen-

samento sist�micoÓ como fundamental na educa��o 

para a sustentabilidade e desenvolve uma multiplici-

dade de iniciativas com impacto social, em particu-

lar na popula��o escolar.

2. Ambiente e literatura para 
a infância. Notas para uma 
panorâmica histórica

Entendida, em primeiro lugar, como literatura, 

a literatura para a inf�ncia n�o � alheia, desde a 

sua g�nese, � necessidade de se vincular ideologica-

mente a princ�pios e valores tidos como relevantes e 

determinantes para a forma��o do indiv�duo e para 

a sua rela��o com os outros e com o meio onde se 

insere, associados a uma dimens�o pedag�gica alvo 

de um tratamento privilegiado por parte de muitos 

autores. Esta dimens�o, sem se reduzir a inculca��o 

de princ�pios morais, ou c�digos de conduta espec�-

-

forma��o, forma��o e educa��o para um conjunto 

defesa do ambiente: Çao longo da hist�ria da litera-

tura infantil portuguesa o ambiente (melhor, a Natu-

reza) esteve quase sempre presente, das formas mais 

variadas. Hist�rias com bichos n�o t�m conta. His-

t�rias que falam de lugares, terras, povoa��es, povos, 

habitats, costumes, tradi��es, lendas, rios, mares, oce-

dizer que n�o h� livro infantil que, de algum modo, 

n�o aborde ou tenha por cen�rio elementos da Na-

tureza. Quase sempre, tamb�m, para levar ao pe-

queno leitor uma ideia feliz, encantat�ria, do mundo 

que o rodeia. Em particular, quando ningu�m pa-

recia ainda suspeitar que o Ambiente pudesse vir a 

precisar de aten��es especiais, com vista a preserv�-

-lo de pr�ticas insensatas, destruidoras. � ent�o que 

a literatura infantil (É) come�a a interessar-se pelos 

problemas ambientais e a introduzi-los nas hist�rias 

A imagem id�lica da Natureza intocada e per-

feita, uma esp�cie de �den resgatado, percorre mui-

tos textos escritos a pensar nas crian�as, sobretudo 

aqueles mais marcados pelo apaziguamento.

-

res oriundos do movimento neorrealista, assiste-se � 

emerg�ncia desta tem�tica em contornos mais pr�-

ximos dos da atualidade, refor�ando o car�ter inter-

ventivo do Homem e a necessidade da sua prote��o. 

Vejam-se os casos de Alves Redol, Papiniano Carlos, 

Sid�nio Muralha, mas tamb�m, posteriormente, de 

Matilde Rosa Ara�jo, Ilse Losa ou Jos� Jorge Letria, 

por exemplo.

O interesse pela quest�o ambiental decorre, em 

grande medida, numa primeira fase, do entendi-

mento da Natureza enquanto elemento essencial � 

qualidade de vida humana, aspeto em que a obra de 

Alves Redol, mas tamb�m Sid�nio Muralha e Papi-

niano Carlos, se mostrou precursora. Nesta linha de 

leitura, veja-se o caso de A vida m�gica da sementinha 

trigo, mas tamb�m uma li��o de vida sobre a justi�a 

social. Texto cl�ssico da literatura portuguesa para a 

inf�ncia, a par�bola sobre o trigo, da autoria de Al-

ves Redol, constitui uma refer�ncia obrigat�ria pela 

4 http://www.asle.org

5 http://www.ecoliteracy.org. Esta iniciativa assume um foco muito mais abrangente do que o projeto de investiga��o descrito neste texto.
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forma como o autor, num discurso aparentemente 

simples e acess�vel, cruza uma multiplicidade de te-

mas e apela a uma distribui��o mais justa da riqueza. 

A pequena sementinha que protagoniza a narrativa, 

tal qual uma hero�na de um conto de fadas, vive mui-

tas aventuras at� se transformar em planta e, nova-

mente, em gr�o, completando um ciclo vital de extre-

ma import�ncia para o Homem que dela depende. 

� tamb�m o car�ter c�clico dos elementos naturais, 

A Menina Gotinha de çgua

O texto recria, de forma acess�vel, a import�ncia des-

te elemento na vida humana e n�o v� a sua leitura 

esgotada nesta vertente mais pedag�gica e o texto, 

pela multiplicidade de ambientes, de paisagens e per-

sonagens retratadas, pode tamb�m ser lido enquan-

to ode � Liberdade e � Igualdade que a distribui��o 

equitativa da �gua, como bem universal, simboliza.

As quest�es ambientais, presentes nos autores 

neorrealistas, tornam-se centrais em Sid�nio Mura-

lha, como demonstrou Jo�o Manuel Ribeiro (2010), 

cabendo-lhe a sua introdu��o na literatura infantil 

portuguesa. O autor, conhecedor (e admirador) da 

po�tico de muitos dos seus textos, tanto em prosa 

como em verso. A prov�-lo, lembre-se a atribui��o, 

-

ra InfantilÓ, com o livro Val�ria e a Vida

tamb�m textos como alguns dos contos de Sete cavalos 

na berlinda Voa p�ssaro, voa Terra e Mar 

Vistos do Ar Helena e a Cotovia

mais emblem�ticos textos de Sid�nio Muralha, re-

for�a a sugest�o ambiental de outros volumes, asso-

ciando a liberdade das aves Ð o eixo da narrativa tem 

a ver com a liberta��o de uma cotovia Ð ao equil�brio 

natural, resultante do respeito pela natureza e pelos 

ecossistemas. A sucess�o de aves que vem agradecer 

a Helena o seu gesto � ilustrativa da variedade e da 

riqueza das esp�cies, mas tamb�m da necessidade de 

conhecimento da realidade envolvente.

Esta assiduidade no tratamento sistem�tico da 

uma vez que s� duas d�cadas mais tarde o tema ga-

nhar� consist�ncia e relevo no universo da LIJ portu-

de autores. 

Secretaria de Estado do Ambiente, o pr�mio ÔO Am-

trabalhos relacionados com problemas do Ambien-

te e dirigidos a crian�as e jovens. Foi entregue entre 

qualidade das obras apresentadas em concurso. O 

-

miss�o de trabalho in�ditos. Este pr�mio distingue-se 

pelo facto de revelar, desde muito cedo, uma preo-

cupa��o ambiental, antecipando a relev�ncia de um 

tema que viria a consolidar-se posteriormente. As 

obras premiadas, da autoria de escritores relevantes 

do panorama editorial portugu�s, como Jos� Jorge 

Letria, Maria Alberta Men�res, Nat�rcia Rocha ou 

Carlos Correia, constituem, por si s�, um indicador 

interessante da representatividade do tema no uni-
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ram ainda hoje como refer�ncias da recria��o liter�-

ria da preocupa��o ecol�gica, como acontece com 

Val�ria e a Vida O Grande 

Continente Azul Uma Viagem no Verde

Jos� Jorge Letria, ou O Sapo Francisquinho, de Clara 

Pinto Correia, ainda que algumas delas marcadas 

por uma certa ingenuidade no tratamento do tema. 

Outros autores que integram a lista de vencedores 

s�o Carlos Correia, Maria Alberta Men�res e Na-

t�rcia Rocha.

Obra distinguida com o Pr�mio ÒO Ambiente na 

O Grande Continente Azul 

-

ca que, em discurso de primeira pessoa, d� voz ao 

mar. O texto recria todas as caracter�sticas do uni-

verso marinho, dando conta da sua import�ncia no 

equil�brio da Natureza e tamb�m na vida humana, 

enumerando todas as suas qualidades. Apelando a 

uma atitude ecologicamente saud�vel e sustent�vel, 

no texto ecoam ainda as consequ�ncias do n�o res-

peito pelo universo marinho e pelos seus habitantes, 

ainda que a sua origem n�o seja expl�cita. Em Uma 

Viagem no Verde

seu equil�brio est�o presentes, mas n�o � aclarada a 

participa��o humana nessas a��es nefastas. Ambos 

os textos, claramente pr�ximos dos objetivos do con-

curso, s�o mais manifestos po�ticos de defesa am-

biental do que recria��es concretas das consequ�n-

cias da interven��o humana no meio natural, n�o 

deixando clara, atrav�s do apagamento da ag�ncia, 

essa implica��o nociva.

Clara Pinto Correia, por exemplo, recorre � sua 

p�blico infantil, nos quais � evidente a subordina��o 

a estrutura da narrativa e comunicabilidade com os 

pequenos leitores. Em O Sapo Francisquinho

acompanhamos o nascimento e crescimento de um 

sapinho, assim como a vida das diferentes esp�cies 

que com ele partilham o habitat, concluindo acerca 

da riqueza e variedade natural de um ecossistema 

A Ilha 

dos P�ssaros Doidos -

retamente ligada � promo��o do ambiente e � sua 

conserva��o, explicitando concretamente as conse-

qu�ncias da a��o negativa dos homens sobre a ex-

tin��o de v�rias esp�cies animais e educando para a 

preserva��o do ambiente. 

3. Representação 
contemporânea da natureza 
na LIJ. A conceção em rede.

Nos �ltimos anos, a preocupa��o ambiental co-

nheceu uma aten��o particular por parte dos auto-

voz a uma nova imagem dos elementos naturais en-

quanto ÓcoisasÓ e estados de ÒcoisasÓ (todos os ele-

mentos integrantes do ecossistema planet�rio) com 

o qual o Homem partilha o planeta, necessitando 

de encontrar um equil�brio que n�o fa�a perigar a 

exist�ncia m�tua. 

Veja-se, por exemplo, pela centralidade que a 

quest�o ocupa na obra da autora, o �lbum po�tico 

O Mar

o sujeito po�tico apresenta uma vis�o dual do univer-

so mar�timo, destacando, por um lado, aquilo que � 

valorizado pelo olhar humano ou que lhe confere um 

papel ecol�gico importante, como a beleza, a rique-

za ou a diversidade que lhe s�o reconhecidas, e, por 

outro lado, sublinhando uma outra faceta daquele 

elemento natural, fortemente disf�rica, que resulta 

a aus�ncia aparente de tomada de posi��o do sujeito 

po�tico sugerem um apelo ao leitor para que escolha 

Ð e atue em conformidade Ð qual das faces do mar 

prefere, n�o apagando que � da responsabilidade hu-

mana a destrui��o daquele elemento natural. 
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Pela quantidade e qualidade de livros editados, 

merece especial destaque a produ��o da editora 

Planeta Tangerina. Integram o cat�logo um con-

ambientais est�o presentes e s�o alvo de tratamen-

to cuidado, sobretudo porque surgem enquadradas 

com a realidade contempor�nea, dando a ver as 

consequ�ncias concretas na vida das pessoas dos 

comportamentos dilapidadores. A conce��o da vida 

como uma rede de m�ltiplas e biun�vocas conex�es, 

onde os efeitos dos atentados ambientais causados 

pelo Homem recaem, em �ltima inst�ncia, sobre 

ele pr�prio, permitindo concluir, sem moralismos 

f�ceis, acerca dos comportamentos a adotar com 

vista a preservar a Natureza e, tamb�m, a assegu-

rar a sobreviv�ncia e exist�ncia da pr�pria esp�cie 

humana, est� presente em alguns �lbuns da autoria 

de Isabel Minh�s Martins e ilustra��es de Bernardo 

Carvalho ou Madalena Matoso. Em A Grande Inva-

s�o (2007), � constru�da, com recurso � ironia, uma 

par�bola de um s�mbolo m�ximo do progresso da 

humanidade, o autom�vel. Convertidos em extra-

terrestres com um maquiav�lico plano para domi-

nar o mundo, os autom�veis s�o acusados de querer 

Òacabar connoscoÓ, visto que, Òpor causa deles, o 

planeta est� a aquecer e os seres vivosÉ quase a 

sufocarÓ. Aquilo que em tempos ter� sido natural � 

pelos carros e, como essa pr�tica foi abandonada, os 

e doentesÓ. Imp�e-se, portanto, uma nova consci�n-

cia de algumas pr�ticas quotidianas e a ado��o de 

h�bitos mais saud�veis e congruentes com a condi-

��o humana.

Mas o melhor exemplo talvez seja, para al�m dos 

dois �lbuns sem texto de Bernardo Carvalho, Um dia 

na praia Praia-Mar (2011), a curiosa trilogia 

intitulada ÒHist�rias paralelasÓ, formada pelos volu-

mes As Duas Estradas Trocosc�pio (2010) e O Li-

vro dos Quintais (2010). Em cada um deles, e de forma 

diferente e original, � realizado um apelo impl�cito 

para uma rela��o mais pr�xima com o espa�o natu-

ral que nos envolve, tanto em contexto rural como 

em contexto urbano. A frui��o da natureza e a in-

tera��o com o meio distinguem claramente os dois 

percursos realizados pela fam�lia em As Duas Estradas 

-

lidade e ao gozo do espa�o e tamb�m dos outros. 

� essa perspetiva que norteia igualmente O Livro dos 

Quintais (2010), j� que � esse espa�o, assumidamente 

contido e delimitado, que surge como uma extens�o 

das personagens, simbolizando a sua rela��o com a 

Natureza e com os vizinhos que as rodeiam. A dial�-

tica rural versus urbano tamb�m estrutura o volume 

Trocosc�pio (2010), um �lbum sem palavras que ex-

plora o jogo com as formas para sugerir que est� na 

decis�o humana a efetiva mudan�a de atitudes em 

rela��o � Natureza e � sua prote��o. Ali�s, este tema 

parece especialmente caro a Bernardo Carvalho, 

que o desenvolve, em contexto mar�timo de imediato 

reconhecimento pelos leitores preferenciais Ð a praia 

Ð em mais dois volumes. O apelo � defesa da praia, 

em Um dia na praia -

plas formas de frui��o do mar e da zona envolvente, 

em Praia-mar (2011) s�o sintom�ticos de uma rela��o 

pr�xima com a natureza que � recriada enquanto 

sistema vivo, ativo e em constante evolu��o, capaz 

de proporcionar ao homem, al�m de tudo o mais, sa-

tisfa��o, enriquecimento, divertimento e comunh�o.

Sem surgir no centro tem�tico das publica��es, 

a consci�ncia ecol�gica pontua dois dos melhores 

livros para crian�as/adolescentes publicados em 

2012, Como Tu, de Ana Lu�sa Amaral, com ilustra-

��es de Elsa Navarro, e O Livro das Pequenas Coisas, 

de Jo�o Pedro M�sseder, com ilustra��es de Rachel 

Caiano. 
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bre o crescimento, o amadurecimento e a constru��o 

da identidade pessoal num mundo em mudan�a, o 

desenvolvimento da crian�a � recriado como uma 

mudan�a lenta, gradual e progressiva, que segue 

uma ordem l�gica e um ritmo pr�prios, t�o antigos 

quanto a exist�ncia. A analogia com o desenvolvi-

mento das esp�cies naturais aproxima o homem da 

natureza, conduzindo-o a esse �tero comum de onde 

nascem todos os seres vivos. � nesta linha que o livro 

mais se aproxima, implicitamente, � claro, de uma 

vis�o ecol�gica do mundo, defendendo uma exist�n-

cia em rede, onde todas as a��es t�m consequ�ncias 

na vida dos outros, incluindo todas as esp�cies vi-

vas existentes. A defesa do valor do equil�brio n�o se 

restringe ao dom�nio natural, mas a todas as facetas 

da exist�ncia, sobretudo quando combinado com a 

ideia de respeito pelos ritmos naturais, das pessoas e 

das plantas, valorizando a espera.

Jo�o Pedro M�sseder recorre ao elemento natu-

ral, na esteira de outras publica��es como O Guarda-

dor de çrvores

mais complexas, como a recusa de uma vis�o an-

tropoc�ntrica e utilitarista da Natureza em favor de 

uma ecoc�ntrica. O poema Cato �, a este respeito, 

particularmente expl�cito, uma vez que � na simples 

mudan�a de ag�ncia entre o pen�ltimo e o �ltimo 

verso que reside toda a for�a do poema, obrigando a 

ÇCato

Como tudo o que cresce da terra

o cato � bom e tranquilo.

N�o � ele que te pica,

mas tu que nele te picas.È

4. Conclusões

-

procura analisar a forma como a literatura trata a 

quest�o ambiental, colaborando para a constru��o 

de uma consci�ncia ecol�gica e da ecoliteracia. O 

mesmo acontece com as publica��es que, aparen-

temente liter�rias, ou sob essa capa, subordinam a 

componente est�tica � did�tica, funcionando como 

instrumentos explicitamente ao servi�o de uma mo-

ral, conduta ou comportamento, com duvidosos 

efeitos concretos. A instrumentaliza��o de muitos 

textos liter�rios, incluindo alguns excertos de obras 

analisadas, decorre da realiza��o de leituras un�vo-

cas e interpreta��es lineares, nomeadamente aquan-

do da sua integra��o lacunar em manuais escolares 

ou alvo de trabalho pedag�gico.

Ficou sucintamente apontada a evolu��o que a 

tem�tica sofreu ao longo das �ltimas d�cadas, sendo 

poss�vel hoje encontrar obras que problematizam a 
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quest�o da intera��o entre o homem e o ambiente 

local e global de forma bem mais profunda e com-

plexa do que no passado, sem deixar de se dirigirem, 

de modo acess�vel e l�dico, a jovens leitores. Reves-

ciclos de vida, seja de humanos, seja de quaisquer 

outros seres vivos e at� de outros elementos naturais. 

Este assunto encontra-se inserido no �mbito mais 

alargado da promo��o do pensamento cr�tico e sis-

t�mico, privilegiando as rela��es e n�o os fen�menos 

isolados, os processos e n�o somente os resultados, o 

todo e n�o s� as partes (Capra, 2002).

Atrav�s das obras de literatura para a inf�ncia e 

a juventude, oferece-se um contacto com o ambien-

te natural mediado pela imagina��o. Tal media��o 

� particularmente relevante, seja para dar sentido 

� realidade efetivamente vivida ou testemunhada, 

seja para tornar pr�xima e palp�vel uma realidade 

afastada da perce��o individual concreta. Imbrica 

nesta considera��o o poder modelador da l�ngua e 

dos discursos como sistemas modelizantes prim�-

Çforma de vida, pedra angular na / 

da cogni��o e nas / das pr�ticas sociaisÈ

7), entendendo-se os textos como pr�ticas e produtos 

de uma Çordena��o intelectiva e (re)cria��o e avalia��o do / 

de mundo(s) (em que se inscreve e interv�m o recorte 

de normas, valores e outras representa��es sociais), 

mem�ria cultural, jogos dial�gicos, interac��o, exerc�cio da in-

de estesiaÈ (idem, ibidem), capazes de conferir certos 

sentidos aos dados sensoriais e ao seu processamento 

cognitivo.

-

sam o �xtase ab�lico da contempla��o da beleza na-

tural para atingir n�veis de perce��o do mundo (na-

tural e constru�do) e da sua complexidade de forma 

aprofundada, abrindo � considera��o das causas e 

consequ�ncias, desvelando o que se esconde sob as 

apar�ncias e rotinas mais �bvias. Estas obras ofere-

-

por�nea, apontando dimens�es da sua insustentabi-

lidade a prazo, questionando pr�ticas e valores.

Trata-se de obras que encerram o potencial de 

(ajudar a) criar indiv�duos mais conscientes, infor-

mados e formados, portanto cidad�os mais plena e 

conscientemente integrados na praxis social, no seu 

meio imediato e na nossa casa comum. 
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