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NOTA DOS EDITORES 

Giuliana Franco Leal (NUPEM/UFRJ) 

 

O livro “Educação Ambiental Desde El Sur” apresenta-se como produto de um 

esforço coletivo do Grupo de Estudos de Educação Ambiental Desde El Sur, voltado a 

pensar e praticar uma educação ambiental crítica. Os autores apresentam com clareza 

sua compreensão da vertente crítica da educação ambiental, situando-a no terreno das 

lutas pelos bens comuns, no diálogo com a Ecologia Política e na busca da construção 

de um pensamento decolonial, com ênfase às raízes latino-americanas.  

O livro agrega um conjunto de artigos que, embora possam ser lidos de modo 

independente, conectam-se coerentemente pela temática e pela fundamentação teórico-

metodológica – seja promovendo reflexões teóricas sobre o tema, seja elaborando 

análises de experiências de educação ambiental ou análises de conjuntura envolvendo 

temas afins. 

Suas discussões trazem uma contribuição importante, voltada à construção e ao 

fortalecimento de uma educação ambiental crítica, perpassada por um olhar que valoriza 

a alteridade e não se subordina à tradição colonial de pesquisa e educação. 
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APRESENTAÇÃO 

Leonardo Castro (UNIRIO) 

 

Com muita alegria recebi a tarefa de apresentar este livro do Grupo de 

Educação Ambiental Desde El Sur – GEASUR. As companheiras e companheiros que 

pertencem a este grupo trazem consigo as marcas das resistências dos povos ancestrais e 

das lutas contemporâneas de “nossa América”, como a batizou José Marti ao denominá-

la de América Latina. Carregam todos, a máxima deste autor: “Da América sou filho: a 

ela me devo”. É com a potência desta ideia que o coletivo se constitui, semana a 

semana, nas reuniões repletas de ideias novas, perspectivas e trabalhos em construção a 

serem debatidos. Fazem, portanto, uma Educação Ambiental que é herdeira das lutas 

originárias contra o projeto modernista colonizador, aliada ombro a ombro com os 

movimentos e estudos decoloniais do presente. Movimentos invizibilizados, e alguns 

criminalizados, pelos poderes neocoloniais e neoliberais dos velhos e carcomidos 

capachos do grande capital internacional. Solidariedade e parceria são, portanto, 

conceitos forjados pelo grupo nas diversas inserções teórico-práticas que têm lugar em 

suas ações, pois não há espaço para um idealismo vazio e retórico, afinal, trata-se do 

GEASUR! 

Na introdução, onde Celso Sánchez e Marcelo Storti delineiam as principais 

correntes e autores que “sulizam”1 o trabalho do grupo, já se evidencia a práxis, que 

considera desde as formulações de Boaventura Sousa Santos, Paulo Freire e muitos 

outros, ao movimento de “sair para dentro, dentro do continente, dentro de si e 

encontrar esse outro profundo, essas alteridades Musicais que estão adormecidas nos 

territórios esquecidos e apagados da América Latina.” Aliando os exercícios de 

meditação, as imersões de formação intensiva, os diálogos com professores e militantes 

de diversos países do continente, as participações em manifestações políticas e eventos 

científicos e os estudos constantes e cada vez mais profundos da realidade 

                                                

 

 
1 Antítese de nortear, que é dirigir-se ao norte como melhor caminho, ou caminho correto, aqui 

o caminho correto é o sul. 
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latinoamericana, o grupo chega, com esta publicação, à maturidade, sabedor das 

responsabilidades assumidas e dos desafios a enfrentar. 

Anne Kassiadou abre a primeira parte, dedicada às reflexões teóricas 

responsáveis pela caracterização das políticas hegemônicas da Educação Ambiental, a 

começar pelo próprio conceito de desenvolvimento que tais políticas tratam como uma 

necessidade inquestionável. Segue com um mergulho nas referências do pensamento 

decolonial latinoamericano, como Walsh, Mignolo e Quejano. Destaca o conceito de 

“desobediência epistemológica” cunhado por Mignolo, que serve de ponte para 

estabelecer a relação do campo dos estudos decoloniais com a EA Crítica e, nesse 

sentido, afirma que as lutas dos povos originários e/ou tradicionais ganha centralidade, 

pois são estas que produzirão os saberes e as pedagogias libertadoras. A partir deste 

ponto, a autora mergulha nas Sociologias das Emergências e das Ausências, elaboradas 

por Santos, para analisar as tentativas de apagamento das epistemologias dos povos 

nativos da América Latina desde a chegada dos europeus. As Emergências seriam, 

portanto, constituídas pelos saberes produzidos por esses povos, nos seus processos de 

luta e resistência as opressões. A autora termina a construção da ponte quando destaca: 

“Nesse contexto, a EA Crítica, considerando o aporte político-pedagógico da 

decolonialidade, pode assumir como preocupação central a ampliação e o envolvimento 

de diversos setores da sociedade que buscam alternativas ao modelo de 

desenvolvimento hegemônico e que lutam pela transformação da realidade social, que é 

caracterizada pelas assimetrias de poder.” 

O segundo texto, que fecha esta primeira parte, é uma produção a dez mãos – 

Jairo Andrés Velásquez Sarria, Bárbara Pelacani, Gloria Marcela Flórez Espinosa, 

Daniel Renaud e Celso Sánchez Pereira – e escrito em Castelhano, exemplo dos 

“Diálogos Desde El Sur” desenvolvido pelo grupo no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Educação, ao qual está vinculado. Os autores mapeiam as diversas 

tendências no campo da EA atual, delineiam os posicionamentos políticos e 

epistemológicos dos autores dessas produções, discutem algumas tensões entre essas 

tendências, e assumem o posicionamento crítico frente aos demais discursos do campo. 

Em seguida, aprofundam as críticas à EA das elites, das grandes potências e 

conglomerados capitalistas e a denominam como EA hegemônica. Discutem ainda a EA 

de base comunitária como uma possibilidade de ação contra hegemônica, trazendo as 

principais referências desta formulação para dialogar com o grupo, encerrando, assim, 
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esta primeira parte que, junto com a introdução, delineia o campo teórico que orienta as 

pesquisas e as ações do coletivo. 

Após o delineamento teórico e a caracterização da EA hegemônica, a segunda 

parte é dedicada ao desnudamento das formas como esse discurso opera em diversas 

esferas e setores das sociedades latinoamericanas. Inicia com Rafaella Sampaio Uchoa, 

que nos traz uma análise do documento orientador da “Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Este foi utilizado ao redor do mundo para justificar uma 

série de ações de governos e agências não governamentais, com forte penetração nos 

países do nosso continente. A autora faz a crítica do documento a partir do pensamento 

educacional de Paulo Freire e, neste exercício de aproximação entre esta teoria e as 

visões de educação de professor e de aluno que estão subjacentes ao documento da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 

explicita a concepção bancária ali presente. Desde a “transmissão” de informações e os 

“esclarecimentos” fornecidos pelo professor, a partir dos “treinamentos” a que este deve 

se submeter e que são indicados como indispensáveis pelos proponentes; até a ausência 

de exercícios de contextualização das causas da degradação ambiental, fica evidente o 

papel de apaziguamento das tensões e conflitos destinado à DEDS, encobrindo os reais 

conflitos da exploração capitalista. Dessa maneira, o processo educativo que o 

documento sugere que seja implementado está desprovido do exercício da crítica ao 

modelo de produção e consumo de mercadorias, de concentração de renda e poder, que 

são os verdadeiros causadores da degradação das condições de vida no planeta. Há, 

contudo, esperanças, pois, como afirma a autora “é possível buscar caminhos de 

pedagogizar a crise ambiental que se constitui em condições de opressão e que demanda 

uma educação construída nos princípios da autonomia e da libertação destas condições 

opressoras.” É a filosofia da práxis mais uma vez presente numa produção do grupo. 

Em seguida, Lucas Cunha e Celso Sánchez fazem uma análise da política 

pública do município do Rio de Janeiro, denominado de “Projeto Mutirão”, que visava o 

reflorestamento de área degradada do morro da Formiga, na zona norte do Rio de 

Janeiro. O exercício inicial é vincular este projeto às propostas internacionais de 

intervenções dos poderes públicos no sentido de recuperar estragos feitos por ocupações 

descuidadas e desordenadas ao longo da História. No caso, há uma vinculação direta 

com a política de financiamento de carbono do Banco Mundial, que paga ao município 

pelo reflorestamento da área. A forma como a prefeitura local desenvolve esse trabalho 
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explicita seu caráter pró-hegemonia do capital, uma vez que os trabalhadores locais 

recebem bolsas como remuneração, sem nenhum direito trabalhista assegurado, além do 

valor desta bolsa não estar vinculado à nenhuma forma de reajuste ao longo do tempo, o 

que faz com que esta renda seja cada vez menos expressiva para os sujeitos que a 

recebem. Além disso, não se discute, no âmbito do projeto, em nenhum momento, as 

razões históricas que levaram aquele território a estar em tal situação. Os autores, no 

entanto, o fazem justamente para demonstrar que o modelo de urbanização acelerada do 

Brasil, principalmente a partir de 1960, foi o principal impulsionador do surgimento e 

crescimento das favelas nos morros da cidade. Ao evitar essa compreensão histórica do 

fenômeno, o texto do projeto responsabiliza, de forma indireta e sutil, os moradores da 

região pelo desmatamento, colocando sobre estes a responsabilidade pela sua 

preservação. Utiliza-se para isso da ideia de mutirão, prática comum em comunidades 

rurais pobres, que é a origem dos primeiros moradores dos morros cariocas. Nesse 

sentido, a bolsa de remuneração por este trabalho fica parecendo como benesse da 

prefeitura local. O texto mostra, portanto, um exemplo de como opera o discurso 

hegemônico num órgão público comprometido com sua manutenção e ampliação, 

adotando a lógica do capitalismo contemporâneo de precarização da mão de obra a 

condições de semiescravidão e ainda reforça o individualismo como solução para os 

problemas de degradação ambiental que têm suas raízes históricas devidamente 

desconsideradas. 

Gleice Alves dá sequência ao entendimento das formas como opera o discurso 

hegemônico na EA através de uma avaliação dos textos legais e das políticas públicas, 

direcionadas à EA dos países da América Latina e do Caribe. Busca também 

compreender como estes discursos funcionam no apagamento das culturas dos povos 

originais da região, da sexualidade, das diversidades raciais e de gênero. Ela submete ao 

crivo dos autores de referência das lutas decoloniais e da ecologia dos saberes todo o 

aparato legal da região para concluir que tanto as constituições desses países como a 

grande maioria de suas políticas públicas em vigor estão em sintonia com o discurso 

hegemônico do Banco Mundial e da UNESCO. Após produzir dados relevantes sobre as 

políticas da EA na América Latina, ela aprofunda a pesquisa com dados sobre as 

diversas formas de desigualdade e de apagamento dos diferentes, no Brasil e no 

continente. Conclui que, além de pouquíssimos países do continente terem algum índice 

da EA Crítica em suas definições, os textos legais tendem sempre na direção dos 
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discursos hegemônicos. E afirma, de forma contundente: “Essa é a visão de uma 

educação ambiental desde El Sur que apresenta o outro verdadeiro que é negro, que é 

indígena, que é homossexual, que está marcado pela guerra, pela imigração, pela fome, 

pela miséria, pela tragédia latinoamericana, pela colonialidade”. 

Para fechar essa segunda parte, mais uma elaboração coletiva, fruto dos 

Diálogos Desde El Sur. Desta feita altera-se a lógica e as autoras María Angélica Mejía 

Cáceres, Ludy Lorena Gómez, Teresita Cárdenas e María del Mar Castrillón, todas 

colombianas, escrevem em português e analisam a conjuntura da crise ambiental no seu 

país a partir de um estudo de caso no município de Paz de Ariporo, Departamento de 

Casanare. Após uma reflexão teórica sobre o conceito de conjuntura, descrevem, os 

aspectos físicos e da ocupação do local com destaque para a biodiversidade. Mostram 

como a Colômbia foi perdendo lugar no ranking de países que cuidam do meio 

ambiente, apesar de todo o aparato estatal que foi sendo criado para impedir mudanças 

climáticas, principalmente após a Rio 92. Tal aparato é descrito nos três níveis de 

governo: federal, departamental e municipal. Em seguida, detalham, com números 

recentes, o crescimento das atividades de alto impacto ambiental, como petrolíferas, 

mineração e extração de madeira em paralelo com a crescente presença internacional em 

todos esses setores que contribuíram decisivamente para a grande seca dos anos de 2014 

e 2015. Concluem que toda esta degradação recente só foi possível devido à ideologia 

dominante nos sucessivos governos do departamento de Casanare, que ampliou as 

desigualdades na distribuição de poder e dos acessos aos bens naturais, deixando à 

margem das decisões diversos grupos sociais, que foram os que mais sofreram os 

impactos das ações predatórias das empresas ali instaladas. 

Na terceira parte são apresentados dois trabalhos que mostram a metodologia 

de base comunitária como elemento central para a produção de conhecimento de grupos 

determinados e atingidos diretamente pela degradação ambiental promovida 

continuamente pelo sistema capitalista. No primeiro texto, Daniel Renaud faz um 

mergulho na região mais degradada do vale do Rio Jequinhonha, na fronteira entre a 

zona da mata e o sertão de Minas Gerais. Analisa os aspectos geográficos da região, e 

mostra como a ocupação histórica do território, que teve como foco apenas os ganhos 

imediatos de alta lucratividade, foi o principal fator de empobrecimento e esvaziamento 

da região. Desenvolve, em seguida, um trabalho em que, através dos saberes próprios da 

comunidade, foi possível pensar em alternativas de vida e trabalho para os setores mais 
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empobrecidos daquela região. A partir da utilização da metodologia de base 

comunitária, já discutida em textos anteriores, ele consegue envolver amplos setores da 

sociedade local, incluindo uma das escolas do município, para concluir com eles que 

existem possibilidades de resistir e sobreviver a partir dos saberes que eles mesmos 

foram produzindo ao longo da vida. A interação dos saberes da universidade com os 

saberes locais levou a comunidade a repensar seu papel na ocupação do território em 

questão. 

A continuidade vem com o texto de Clara Baptista, Sandra Benitez e Celso 

Sánchez. Nesta produção a seis mãos faz-se um breve estudo da história dos Guarani e 

de algumas de suas aldeias no Estado do Rio de Janeiro. Desde o início do trabalho 

percebe-se o cuidado no trato das peculiaridades da aldeia, cujos membros, em interação 

permanente com as pesquisadoras, foram co-responsáveis pelo desenvolvimento do 

estudo. Descreve-se ainda o processo de conquista das escolas indígenas destinadas a 

formação cultural das crianças e jovens preocupação que só foi possível ser 

transformada em realidade após a constituição de 1988 e de muita luta dos povos 

originários. Para dar conta desta interação os autores utilizam-se do conceito de 

interculturalidade, bem como das formulações de Paulo Freire sobre temas geradores, 

possibilitando assim o trabalho de interpretação das reais necessidades da formação 

requerida pela comunidade. Descrevem alguns exemplos de conceitos discutidos com os 

meninos e meninas, como o conceito de terra, em que mostram a diferença de 

concepção deste termo na cultura Guarani e na cultura branca dos colonizadores. 

Concluem o trabalho com uma afirmativa instigante: “Estes elementos podem ser 

traduzidos e construídos como temas geradores para serem abordados em sala de aula, 

permitindo um diálogo intercultural de educação ambiental e ensino de ciências 

importantes não só para a escola diferenciada Guarani, mas também para o ensino de 

escolas e universidades.” De outra forma: “Temos muito que aprender com os Guarani, 

e este aprendizado será tão mais intenso e significativo quanto eles estiverem 

empoderados e os diálogos se mantiverem fraternos, como foi exemplificado por esta 

pesquisa”. 

Abre a quarta parte do livro um estudo histórico-bibliográfico de Barbara 

Pelacani e Marcelo Aranda. Eles iniciam com a definição da Educação Ambiental 

Crítica e seguem com uma síntese breve sobre o macro contexto político a partir de 

1930, ano da revolução da tomada do poder por Getúlio Vargas, e estendem a análise 
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até os anos da década de 1960, quando temos, em 1964, o golpe civil militar. 

Mergulham na mais influente formulação educacional do período, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova e, a partir da análise do movimento e suas repercussões, 

delineiam as principais iniciativas governamentais para a educação no campo, tendo 

como pano de fundo político as lutas que já se travavam contra a expansão dos 

latifúndios, a mecanização da agricultura e o empobrecimento paulatino dos pequenos e 

médios agricultores. Ganha relevo, portanto, a luta pela reforma agrária que as políticas 

dos governos deste período tentam aplacar utilizando diversos recursos, sendo a 

educação um dos mais intensos. Destacam os autores algumas ações específicas de 

iniciativas de caráter ambientalista e do que veio a ser o primeiro momento da Educação 

Ambiental no Brasil, sobre a qual tecem críticas relacionadas à descontextualização das 

mesmas. Nesta crítica, dialogam com as obras iniciais de Paulo Freire, que teve atuação 

importante no tensionamento das lutas por desenvolver programa de alfabetização de 

adultos em áreas rurais cujo objetivo era a conscientização dos sujeitos acerca da 

realidade na qual estavam imersos. As organizações camponesas ganham força nesse 

período, o que foi decisivo para o desfecho trágico com a tomada do poder pelos 

militares, que contaram com todo o apoio dos latifundiários. A releitura destes 

acontecimentos através das lentes da EA Crítica traz importantes elementos para a 

reconsideração das lutas atuais, muitas delas continuações das condições, cada vez mais 

perversas dos camponeses brasileiros. 

O segundo e último texto desta quarta parte é mais uma produção a quatro 

mãos. Celso Sánchez e Marcelo Aranda, após breve consideração sobre o sistema 

capitalista na sua forma contemporânea, mapeiam movimentos sociais latinoamericanos 

de diversas procedências, objetivos e com focos de lutas diferentes, ao aproximá-los a 

resistência às novas e velhas formas de expropriação do capital, que são a essência da 

Educação Ambiental Crítica. Após essas considerações teóricas e este levantamento, 

buscam, nas formas de ação e resistência destes grupos e movimentos, os ensinamentos, 

ou as pedagogias que deles emergem. Esta reflexão avança no sentido de uma 

Pedagogia própria desses movimentos a ser assumida como a Pedagogia da EA Crítica, 

entendida como uma Pedagogia de resistência, como um instrumento de luta contra a 

nova onda de barbárie proporcionada pelas violentas ações de vários setores do capital, 

todos alavancados pela ideologia e pelas práticas de financeirização da vida. Contra tais 

usos e abusos se colocam os autores, reafirmando a necessidade dos educadores 



 XVIII 

ambientais assumirem e se engajarem nesses movimentos, ou apoiá-los em suas 

trincheiras específicas, como as universidades, por exemplo. 

Para fechar o livro, o relato de Sônia Oliveira, acompanhada na escrita por 

Daniel Renaud, nos traz inquietações várias, principalmente a respeito do nosso papel 

de professores no mundo. Assumir as lutas a favor dos despossuídos que estão longe e 

mesmo ir a campo em contato com eles para desenvolver pesquisas participativas é 

fundamental, mas os autores mostram também que ouvir e cuidar de quem está ao nosso 

lado é igualmente transformador. Sônia, como servidora da UNIRIO, passou a fazer 

parte do grupo e o fato de ter aceitado este desafio transformou sua vida, bem como a de 

todos do grupo. A solidariedade entre os membros se fortaleceu e as perspectivas de 

trabalho dentro da universidade se ampliaram. Esta conquista demonstra mais uma das 

possibilidades de transformação que a Educação Ambiental Crítica pode proporcionar. 

Este conjunto de saberes e relatos de práxis educativas consolida o trabalho 

deste coletivo até o momento. Sabemos que o caminho é árduo, pois as escolhas feitas 

são as do direcionamento dos esforços e energias em prol dos subalternizados, dos 

explorados e expropriados deste continente que, desde o início da era moderna, lutam 

contra as diversas formas de exploração desenvolvidas pelo capitalismo. A América 

Latina e a África são os territórios que guardam as memórias mais doídas das diversas 

máquinas de exploração de homens, mulheres e crianças, criadas ao longo dos últimos 

600 anos da vida humana sobre a Terra. Confiar que estas mesmas memórias virão à 

tona para contribuir e impulsionar as lutas de resistência e libertação de nossos povos é 

o que torna a leitura destes textos fundamental, pois estas exemplificam práxis que 

trabalham neste sentido 

  



 XIX 

O SONHADOR 

Rafael Nogueira Costa 

Bruno A. P. Monteiro 

 

A capa deste livro foi elaborada pela fotógrafa e artista Aline Brant. 

Intitulamos esta imagem de O Sonhador. O olhar para a África sonhadora, mãe de 

mundo. O semblante de orgulho e paz desta capa nos transmite uma sensação utópica de 

que é preciso ter altivez e leveza para seguir em frente. O detentor dos saberes e das 

cores da vida. O sincretismo entre os povos africanos e os ameríndios. A representação 

imagética do grande encontro entre o sul global. Nossa riqueza, força, raiz e natureza. 

O olhar em busca da ecologia e da sociologia da vida, da espiritualidade, das 

culturas pulsantes, das cosmovisões e dos conhecimentos transcendentais. Em tempos 

de sucessões de golpes, com dilapidação do bem público, simbolizado na farra dos 

guardanapos e na imagem dos colonialistas no poder, que usam a bala, o boi e a bíblia 

para pregar ganância e aumentar as desigualdades, esta imagem representa o caminho e 

a estrada que conduz ao sul. Mais do que nunca, precisamos olhar para a ancestralidade 

e invocar as nossas raízes. São elas que irão nos guiar por outros mundos. Menos 

desigual, mais sensível, calmo e com mais respeito à todas as formas de vida. Por uma 

pedagogia do afeto, agradecemos a Aline Brant pela obra que ilustra perfeitamente o 

olhar do GEASUR. 
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PRAEFATIO SACRORUM 

Michèle Sato (UFMT) 

 

A palavra “prefácio” é latina, com significações das “palavras (fatio) ditas 

anteriormente (prae)”. Na época de sua invenção, era uma espécie de ritual que 

pronunciava uma fórmula, um canto, ou uma entoação antes do surgimento de uma 

cerimônia sagrada (praefatio sacrorum). 

É com muita honra e cuidado, portanto, que venho prefaciar um coletivo de 

textos que exerce um papel descomunal de destruturar a mesmice, rompendo com a 

tradicional lógica perversa do capital, inaugurando um nicho que não representa a 

minoria fracassada, mas exatamente uma porção que foi invisibilizada e que merece 

destaque. São mulheres e crianças nos fluxos das migrações que se intensificam, ou 

populações indígenas deslocadas de seus territórios pelo agronegócio. São jovens 

favelados assassinados em campos não neutros; ou mulheres negras que sofrem 

violações de seus direitos pelo constante comércio de corpos. 

Por muito tempo suas vozes foram abafadas, suas situações ignoradas, e suas 

existências postas por debaixo do tapete, como se a decoração da sala pudesse 

exterminar a poeira. De seus subterrâneos, em espaços recortados de 

desterritorializações, surge a coragem de aumentar o volume das vozes, espirrar na 

alergia contra a hegemonia, ou desenhar outras linhas de fugas que se espalham como 

rizomas. Desenham mapas com espadas, rasgando a terra sem temer as cicatrizes, pois 

sabem que feridas são partes de uma história que ressignificam os corpos. Numa luta, 

não há corpos sem cicatrizes, diria Mia Couto, pois são marcas de lucidez e memória 

nas almas. 

Com estética própria, o livro traz abordagens éticas sobre a vida. São escritores 

audazes, denunciando contra grandes hegemonias que dificilmente são vistas como 

supremas. Há uma camuflagem aparente que esvoaça como cortina de uma janela que 

mostra paisagens escolhidas. 

Os textos descortinam esta “matrix”, anunciando outros territórios, outros 

tempos, outros contextos e outra educação ambiental. Assemelham-se aos movimentos 

underground que emergem com força, dando um basta instituinte do giro decolonial. 
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Não tenho dúvidas, assim, que escrevo um verdadeiro prefácio – algumas 

palavras iniciais que solto ao vento para auxiliar a descortinar janelas enclausuradas que 

buscam revelar novos jeitos de se pensar, fazer e sentir a educação ambiental. São textos 

sagrados que permanecerão nestas e noutras cicatrizes, mas que sobremaneira, buscam a 

cura de um mundo patológico em sua plena crise civilizatória. 
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PREFÁCIO DOS AUTORES 

Celso Sánchez 

Marcelo Aranda Stortti 

 

Esse livro é fortemente inspirado nas palavras de Gonzaguinha: 

E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente, toda 
pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é 
tão bonito quando a gente entende, que a gente é tanta gente onde quer 
que a gente vá, e é tão bonito quando a gente sente, que nunca está 
sozinho por mais que pense estar. 

Uma canção belíssima que reflete o sentido da produção coletiva do Grupo de 

Estudos de Educação Ambiental Desde El Sur (GEASUR), do seu ato criativo e 

colaborativo que permite alcançar olhares, construir possibilidades outras, sobre o solo 

onde pisamos na intenção de pensar uma educação ambiental num contexto Latino 

Americano, surge das "lições diárias", das vivências pessoais, de imersões em viagens, 

de experiências familiares e de heranças de ancestralidades que falam alto nas práticas 

cotidianas de um grupo de pesquisa comprometido com a educação ambiental em sua 

perspectiva crítica. 

Este livro, portanto, nasce no contexto de um grupo de pesquisa que pretende 

pensar a educação ambiental em uma vertente que supere a sua dimensão cognitivista, 

comportamental, comportamentalista e de "fazeres" individuais. Nesse sentido, 

propomos uma educação ambiental outra, que se pretende mais solidária, fraterna e 

plural. 

 

MEDITANDO SOBRE OS NOSSOS REFERENCIAIS (AUTORES) TEÓRICOS 

A educação ambiental na sua vertente crítica, como vem sendo definida nesse 

campo, se tornou um importante debate e acumulou reflexões sobre o que significa o 

crítico da educação ambiental crítica (TREIN, 2012), bem como, dialogando com as 

macrotendências desse campo, buscou refletir sobre o papel da educação ambiental 

crítica comparando-a com as demais tendências, como aponta Layrargues e Lima 

(2014). Além disso, dialogamos com Loureiro (2003) que fala da educação ambiental 

crítica em um sentido político, percebendo a relação das transformações sociais. Como 
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afirma esse autor: "Educar para transformar é agir conscientemente em processos 

sociais que se constituem conflitivamente por atores sociais que possuem projetos 

distintos de sociedade, que se apropriam material e simbolicamente da natureza de 

modo desigual" (LOUREIRO, 2003, p.42). 

Para esse grupo, a educação ambiental crítica significa também ser capaz de 

absorver as ancestralidades do território, as vozes emergentes dos territórios em luta 

pelos bens naturais, pelos bens comuns, tais como a água e a terra; e vai encontrando no 

solo latinoamericano, a partir do diálogo potente com o campo da Ecologia Política e 

seus diversos autores tais como: Arturo Escobar, Hector Alimonda, Enrique Leff, Carlos 

Walter Gonçalves, dentre outros, o diálogo com a justiça e o racismo ambiental, que 

possibilitam a construção de uma leitura da educação ambiental de outra forma, isto é, 

um olhar desde a América Latina no contexto da geopolítica Global, como afirma Atilio 

Boron. Completa esse quadro Enrique Dussel, que nos coloca o fato que este território 

sempre foi destinado ao extrativismo, à espoliação e a expropriação desde seu 

descobrimento que, na verdade, seria um "encobrimento" (DUSSEL, 1993). Nessa 

geopolítica, criou-se um modelo de capital dependência, como observa Florestan 

Fernandes e Vânia Bambirra, entre outros. 

Uma situação específica, que só pode ser caracterizada através de uma 
economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de 
autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. 
Nos planos da estrutura, funcionamento e diferenciação do sistema 
econômico, a dupla polarização do mercado suscita uma realidade nova e 
inconfundível. Trata-se de uma economia de mercado capitalista 
constituída para operar, estrutural e dinamicamente: como uma entidade 
especializada, ao nível da integração do mercado capitalista mundial; 
como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações 
reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e 
como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista 
internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação ou 
de multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas 
hegemônicas. (FERNANDES, 1968, p. 36-37 apud LEHER, 2012, pp. 
1162-1163). 

Tal modelo faz com que esse extrativismo seja cada vez mais acentuado, 

acelerado, assim como Eduardo Galeano nos inspira, revelando "As veias abertas da 

América Latina" ao fazer uma história que "... deve ser escovada a contrapelo. A 

história da cultura como tal é abandonada: ela deve ser integrada à história da luta de 

classes” (BENJAMIN, 1981: 1240 apud LOWY, 2010, p.21). 

Complementando esse raciocínio, Michael Lowy afirma: 
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Escovar a história a contrapelo é recusar toda identificação com os heróis 
oficiais do V centenário, os conquistadores espanhóis, os poderosos 
europeus que levaram a religião, a cultura e a civilização aos índios 
“selvagens”. Em consequência, é preciso considerar cada monumento da 
cultura colonial – a catedral do México, o palácio de Cortez em 
Cuernavaca – como um documento da barbárie, um produto da guerra, da 
exterminação, de uma opressão impiedosa. Ao examinar a história do 
ponto de vista dos vencidos, das diversas culturas indígenas, das 
Américas eliminadas pelos vencedores, é preciso considerar os 
acontecimentos culturais do passado tendo em conta os perigos que 
ameaçam os descendentes dos escravos índios e negros da época colonial, 
particularmente o risco representado pelos dirigentes imperialistas atuais, 
que substituíram o império espanhol no cortejo triunfal. (LOWY, op. cit., 
p.26). 

Eduardo Galeano aprofunda essa análise afirmando que essa é a história dos 

perdedores: 

Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi 
precoce: especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os 
europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os 
dentes na garganta. [...] Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre 
se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e 
como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Tudo: 
a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua 
capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos 
humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar 
foram sucessivamente determinados, do exterior, por sua incorporação à 
engrenagem universal do capitalismo. (GALEANO, 2010, p. 4). 

É nessa linha que nós vamos pensar a importância e a emergência de uma 

educação ambiental desde El Sur, sendo provocativamente mantido em espanhol. A 

expressão “Desde El Sur” sem uma tradução clara, direta ao português, tem a intenção 

do bilinguismo no sentido de trazer uma reflexão, e aqui uma reafirmação de que o 

Brasil está na América Latina um país contido no território da América Latina, 

pertencente a esse grande continente chamado de “Abya Yala” pelo povo Kuna e, 

posteriormente, por todos os povos originários. Porém, infelizmente, esse continente 

está sendo destinado à espoliação, mesmo que não seja percebido pelos habitantes 

dessas terras, pois a maioria não se sente como parte desse projeto da "Pátria Grande", 

de José Gervásio Artigas, o que é algo absolutamente pertinente para que se possa 

compreender que as alianças locais e a percepção da condição da conexão do território 

brasileiro, das suas particularidades e da geopolítica Global destinada à esta região 

latinoamericana, atingem o Brasil de maneira frontal. 

O Brasil tem um papel protagónico importante no enfretamento do processo 

neoextrativista que está em curso, se articulando com diferentes movimentos sociais 
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latinomericanos para constituir um processo de resistência, então nos interessa 

compreender as educações ambientais que emergem do território, na concepção 

estabelecido por Carlos Porto-Gonçalves (2010, p. 42) “...Território é espaço 

apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e 

grupos sociais que se afirmam por meio dele" e das suas territorialidades, isto é, 

“processos sociais de territorialização” (PORTO-GONÇALVES, op. cit., p. 43).  

Então, para nós, o diálogo entre o território, no sentido daquele que foi 

“construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito 

grande de atores que territorializam suas ações com o passar do tempo” (SAQUET, 

SILVA, 2008) e as suas territorialidades expressas através da práxis de uma educação 

ambiental crítica, significa, em muitos sentidos, ser capaz de fazer uma leitura crítica do 

discurso hegemônico a respeito do meio ambiente, ou seja, como sendo apenas a 

natureza, no seu aspecto “biologizante”, desconsiderando os aspectos sociais, culturais, 

políticos e históricos. 

Essa educação ambiental “outra” busca olhar para a história ambiental 
não apenas no sentido da sua degradação ambiental, mas também para a 
história dos povos que aqui habitavam em busca das suas ancestralidades 
e, a partir de epistemologias “outras”, reconhecendo possíveis diálogos de 
saberes, isto é, do encontro de seres diferenciados pela diversidade 
cultural, orientando o conhecimento para a formação de uma 
sustentabilidade partilhada. Ao mesmo tempo, implica a apropriação de 
conhecimentos e saberes dentro de distintas racionalidades culturais e 
identidades étnicas. (LEFF, 2009, p.10). 

Dialogando em profundidade com a ecologia de saberes que está relacionada a 

um conhecimento que é um interconhecimento, fonte imensa da grande epistemologia 

do mundo (geral), a diversidade de formas de saberes que são diferentes e mais amplas 

que o conhecimento científico eurocêntrico hegemônico, esses saberes estão em todas as 

partes do planeta compreendendo desde os processos sociais até os espirituais. 

(SOUZA, 2007, p.77). 

Isso nos permite ver as possibilidades de ensaiar alternativas para superar os 

epistemicídios, os ecocídios, os genocídios diante dessa necroeconomia, que mutilam a 

terra. Para muitos dos nossos povos latinoamericanos, povos indígenas e originários, a 

terra é um corpo; a sacralidade da natureza é esse continum entre ser humano e natureza 

que se estabelece a partir da sua interdependência. 
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Essa interação pode ser rompida, quando se destrói uma mata, uma fonte de 

água e os outros seres vivos e também, como afirma Ayrton Krenak, pela pressão e o 

assédio da cultura europeia branca que sufoca: 

a expressão dessas línguas locais e, devagarzinho, vai erodindo a cultura 
desses pequenos grupos até o ponto de eles se integrarem na vida regional 
sem nenhuma particularidade. Onde os tais dos conhecimentos 
tradicionais sofrem uma erosão tão grave que nós em pouco tempo nos 
tornamos uma comunidade de iguais. Iguais no sentido de 
empobrecimento; quem dera que fôssemos iguais no sentido de 
compartilhar o que nós temos de melhor. Mas essa igualdade é uma 
igualdade com sinal de menos. A gente fica cada vez mais igual e cada 
vez mais pobre do ponto de vista cultural, do ponto de vista da 
diversidade, do conhecimento sobre os ecossistemas em que nós vivemos; 
da capacidade de interagir com os lugares em que nós vivemos e 
precisamos viver, com o lugar de onde nós tiramos água para beber, 
tiramos comida, tiramos tudo que a gente precisa para fazer nossos 
abrigos, para nos sentir bem, para nos sentir confortáveis. (KRENAK, 
2015, p. 331). 

Quando a terra se fere, o corpo ancestral, o corpo único (natureza-

humanidade), no sentido da unidade, que gera uma “mutilação”, há uma “amputação” 

que separa o corpo (natureza) e membros (homem). Essa mutilação, que pode ser uma 

“amputação”, em muitos casos, é evidência do modus operandi de uma necropolítica, 

que produz uma necro economia, isto é, economia e política da morte, como afirma 

Enrique Dussel. É o encobrimento do outro que vai constituindo esse processo necrófilo 

e necrosante, da morte programada do genocídio, ecocídio, etnocídios e injustiças 

cognitivas globais. 

a cartografia metafórica das linhas globais sobreviveu à cartografia literal 
das linhas que separavam o Velho do Novo Mundo. A injustiça social 
global está, assim, intimamente ligada à injustiça cognitiva global, de 
modo que a luta pela justiça social global também deve ser uma luta pela 
justiça cognitiva global (SOUZA, 2007, p.77). 

Então, é nesse sentido que o grupo dialoga com outros autores, tais como 

Santiago Arboleda, que vai denunciar o projeto eugenésico na América Latina. E por 

isso a educação ambiental desde o Sul se nutre de todas as lutas dos povos de 

resistências, das comunidades negras, das lutas antirracistas, dos povos indígenas, das 

mulheres, do movimento LGBT entre outros. 

A partir dessas lutas, podemos pensar que crítico significa dar atenção a esses 

discursos que, muitas vezes, não são diretamente relacionados à questão ambiental, mas 

que falam sim de um meio ambiente em uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva 

social, cultural, política e, nesse sentido que ronda o ser humano, que forma os 
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acoplamentos estruturais possíveis de uma sociedade que tem a capacidade de produzir 

a si própria, isto é, a autopoiese (Maturana). 

Nesse caso, o que estamos fazendo é uma tentativa de auterpoiese, uma 

tentativa de construção com o outro; esses outros negados, esquecidos, negligenciados, 

encobertos no processo histórico de expropriação sistemática que o continente vive.  

Então, é nesse sentido que David Harvey aponta sua teoria territorial do Capital 

(HARVEY, 2005a), nos ajudando a focar no conceito de território, promovendo o 

encontro da educação ambiental Desde El Sur com a geografia histórica e política do 

capitalismo (HARVEY, 2005b), dando realce ao conceito de território, paisagem, 

espaço e lugar para que as pessoas, os sujeitos e sujeitas desses lugares, sejam 

reconhecidos como produtores de epistemologias outras e, portanto, de pedagogias 

outras. Essa proposta dialoga com o pensamento de Enrique Leff (2009) que afirma que 

esse tipo de: 

... educação ambiental recupera assim o sentido originário da noção de 
educere, como deixar sair a luz; não como um novo iluminismo da coisa, 
nem como o despregar-se do objeto ou a transmissão mimética de saberes 
e conhecimentos, mas sim como a relação pedagógica que deixa ser ao 
ser, que favorece a que as potências do ser, da organização ecológica, das 
formas de significa-ção da natureza e dos sentidos da existência se 
expressem e manifestem. A educação ambiental é o processo dialógico 
que fertiliza o real e abre as possibilidades para que se chegue a ser o que 
ainda não se é. (LEFF, 2009). 

A educação ambiental “desde el sur” olha para essas pedagogias emergentes, 

por isso o foco dos trabalhos do grupo é em espaços não formais. Se bem que, o 

conceito de formal ou não formal, perde o sentido original quando pensamos na 

definição dessa categoria. O que é o formal? O que é o não formal? Informal? Pode ser 

aquilo que está formalizado na norma de quem? Dentro da forma de quem? A forma 

para quem? 

Refletindo sobre essas questões, suscita pensar em uma escola como aparelho 

coercitivo do Estado burguês, que em muita das vezes tem nesse processo um projeto 

educativo de “formatação”, de “formalização” e “emformamento” das pessoas. 

Aprofundada no artigo de Daniel Renaud, o que a educação ambiental no 

sentido do contexto comunitário, chamada por nós de Educação Ambiental de base 

Comunitária, procura esclarecer é o que se produz nos territórios através de processos 

pedagógicos – termo que precisa ser revisto, uma vez que a palavra "pedagogia" tem a 
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sua origem na Grécia e significa “paidós” (criança) e “agogé” (condução); e 

“pedagogos” significa “condutor de crianças”. Pensamento esse corroborado pela 

reflexão de José Carlos Libano sobre a definição do termo “prática pedagógica” em seus 

variados meios de ocorrência. 

Em várias esferas da sociedade surge a necessidade de disseminação e 
internalização de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, 
habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes), levando à práticas 
pedagógicas. Mesmo no âmbito da vida privada, diversas práticas 
educativas levam inevitavelmente a atividades de cunho pedagógico na 
cidade, na família nos pequenos grupos, nas relações de vizinhança. 
(LIBÂNEO, 2002, p. 27). 

Porém, quando pensamos nesse modelo de pedagogia, podemos supor que nós 

não estamos fazendo isso, pelo contrário, muitas vezes somos conduzidos por alguém, 

isto é, não estamos levando o conhecimento a lugar nenhum. Como afirma Paulo Freire 

(1998), “Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo, os Homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p.68). Nesse sentido, Paulo 

resignifica a pedagogia, adjetivando-a para “o oprimido”, isto é: 

aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia 
que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, 
de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, 
em que esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 1987, p.32). 

E a partir das reflexões anteriores o grupo tem conversado sobre o conceito de 

educação, para podermos pensar numa “autagogia” a não em uma pedagogia, sendo esse 

neologismo associado ao sentido da autopoiese, pois nós estamos nos conduzindo, 

conduzindo uns aos outros, fazendo coro com a frase de Paulo Freire que ninguém 

educa ninguém, todos educam entre si. Esse é um princípio fundamental para a 

construção epistemológica que estamos propondo através de uma educação ambiental 

desde el sur, recuperando o sentido etimológico da palavra Educação do “ex dutile” sair 

para fora. Talvez seja sair para dentro; dentro do continente, dentro de si, o encontrar 

esse outro profundo, essas alteridades Musicais adormecidas nos territórios esquecidos e 

apagados da América Latina, dialogando com Carlos Brandão, que afirma que ela é todo 

conhecimento construído na (con)vivência nos espaços sociais, nos territórios, 

independentemente do tipo que for, isto é, 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias, misturamos a vida com a 
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educação. Com uma ou com várias: educação? Educações. (BRANDÃO, 
1985, p. 7). 

 

É nesse contexto que vamos, então, construindo o trabalho com uma pedagogia 

de autogogia, de uma educação ambiental desde el sur ou desde sua, em espanhol, que é 

uma provocação para reafirmar que fazemos parte deste grande território Aby Ayla, que 

honramos nossos ancestrais. Em cada linha, em cada respiro, em cada entrelinha, em 

cada ponto, em cada vírgula, em cada intervalo, porque só faz sentido pensar no futuro 

se consideramos a ancestralidade; e se falar do presente, se nos fazemos presentes. E, 

como diria Paulo: 

Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas 

rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de 

transformação do mundo. A rebeldia é o ponto de partida indispensável, é deflagração 

da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até 

uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A 

mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e 

o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. (FREIRE, 2000, p.81). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E CAPÍTULO 1 - 

DECOLONIAL: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO 

DECOLONIAL LATINO- AMERICANO 

Anne Kassiadou 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por intenção estabelecer um diálogo entre o campo da 

Educação Ambiental (EA) e da Decolonialidade, no sentido de construir uma reflexão 

que nos traga um aporte teórico que possa favorecer um processo para “decolonizar” as 

pesquisas, práticas e políticas de Educação Ambiental no contexto latinoamericano. 

Parte-se do pressuposto que esta aproximação entre a EA e o campo teórico-

político da Decolonialidade auxilia na práxis da EA crítica, bem como na construção de 

ações mais justas e igualitárias no que diz respeito à questão ambiental. Além disso, 

compreende-se que a EA crítica tem por compromisso dar visibilidade aos povos e 

populações tradicionais que historicamente sofrem com situações de injustiças 

ambientais e que os mesmos são produtores de modos de vidas, saberes e 

conhecimentos transgressores à lógica moderna de ciência. 

Para tanto, buscou-se estabelecer um diálogo entre autores do campo da EA, 

mais especificamente autores da linha crítica da EA (LOUREIRO, 2015; 

LAYRARGUES, 2012) e autores do pensamento decolonial latinoamericano 

(MIGNOLO, 2008; QUIJANO 2005; WALSH, 2009) e o autor Boaventura de Sousa 

Santos, que nos remete a noção da Sociologia das Ausências e a Sociologia das 

Emergências (SANTOS, 2010). Seguindo essa ideia, utilizou-se como metodologia a 

revisão bibliográfica dos autores citados para estabelecer o diálogo entre a EA e a 

Decolonialidade. 

Este artigo está organizado em três partes. Na primeira, buscou-se situar o 

campo da EA trazendo como foco uma breve problematização acerca deste campo 

específico. O pensamento decolonial latinoamericano, a Sociologia das Ausências e a 

Sociologia das Emergências foram trabalhados de maneira breve na segunda parte do 
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texto. Por fim, como última parte deste ensaio, buscou-se refletir sobre possíveis 

aproximações entre o campo da EA e o pensamento decolonial latinoamericano. 

BREVES PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE O CAMPO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

A EA passou a ser discutida no âmbito mundial a partir da década de 1970, 

tendo uma notória repercussão a Conferência da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, Suécia, ocorrida em 1972. No âmbito 

brasileiro, o processo de institucionalização da EA teve início a partir do final da década 

de 1990, com a criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), tendo sua 

regulamentação efetivada em 2002. Cabe destacar que este marco na legislação 

brasileira se somou com outras medidas legais que asseguravam o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, reconhecido como bem comum do povo e o 

reconhecimento das práticas de EA no âmbito formal e não formal para a população 

brasileira, tal como garantido na Constituição Federal de 1988. Estas e outras medidas 

de institucionalização da EA no Brasil fizeram com que este campo específico ganhasse 

“corpo” e “alma”, sendo definidos seus princípios, diretrizes, objetivos, características e 

outras questões necessárias para as ações práticas. 

Um momento emblemático para o campo da EA aconteceu em 1992, quando 

foi realizada no Brasil a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Com representantes de mais de 

100 países, a Rio-92 teve como objetivo discutir e socializar questões ambientais, 

definir agendas em comum que apontassem para perspectivas relacionadas ao conceito 

do desenvolvimento sustentável, além da necessidade de articular o campo da EA de 

forma interdisciplinar, envolvendo os aspectos físicos, culturais, biológicos, sociais, 

econômicos e políticos na questão ambiental. Cabe destacar que, de modo geral, os 

educadores ambientais tendem a rejeitar a denominação “desenvolvimento sustentável” 

(LOUREIRO, 2015, p.40), no entanto, em virtude da presença de organismos 

internacionais de mercado, a proposta do desenvolvimento sustentável foi ratificada na 

Rio-92. Como resultado deste encontro internacional, foram elaborados documentos que 

continuam até os dias atuais sendo considerados importantes para o campo da EA. 

Dentre estes, destaca-se o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”, formulado no encontro paralelo da sociedade 
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civil no Fórum Global, no âmbito da conferência da ONU. Dentre os princípios, o 

Tratado diz: “A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética 

sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus 

ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos”. 

Em meio a expressivos debates, controvérsias e conflitos no campo da EA, em 

2005 foi lançada a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) e 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

foi designada pela Assembleia Geral da ONU como agência líder para promover a 

DEDS no período de 2005 a 2015 e para sua coordenação internacional. Cabe destacar 

que a DEDS está vinculada com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODS) 

além do Programa Educação para Todos (EPT), sendo ambas, propostas da ONU. 

No que tange aos objetivos da Década, tendo como base o Plano Internacional 

de Implementação da DEDS, “o desenvolvimento sustentável fornece uma maneira de 

articular todo projeto social e objetivo de desenvolvimento, junto com outros conceitos 

mais abrangentes, como paz e direitos humanos” (UNESCO, 2005, p. 32). A ideia da 

UNESCO ao propagar valores e princípios comportamentais para “construir um futuro 

sustentável” considera que a educação para o desenvolvimento sustentável não deve ser 

equiparada à EA, pois se entende que a EA apenas enfatiza a relação dos homens com o 

ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 

adequadamente. Para sustentar essa ideia, a DEDS assume o seguinte objetivo: 

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável busca uma 
visão global: A visão da educação para o desenvolvimento sustentável é a 
de um mundo onde todos tenham a oportunidade de se beneficiar de uma 
educação de qualidade e de aprender os valores, comportamento e estilos 
de vida requeridos para o desenvolvimento sustentável e para uma 
transformação social positiva. (UNESCO, 2005, p.65). 

É importante salientar que o conceito de “desenvolvimento” é permeado por 

conflitos e disputas, sendo por um lado visto como “oportunidade para transformação 

social positiva” e por outro, tal como expressa Mignolo, o “(...) desenvolvimento era 

outro termo na retórica da modernidade para esconder a reorganização da lógica da 

colonialidade: as novas formas de controle e exploração do setor do mundo rotulado 

como Terceiro Mundo e países subdesenvolvidos MIGNOLO (2008, p. 293). 

Ainda no que tange ao programa da UNESCO na área da EA, Accioly (2015, 

p. 69) ao analisar a história do Brasil e da América Latina no final do período da DEDS, 
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verificou que foi trilhado um caminho distinto ao da “educação para a sustentabilidade” 

conforme era anunciado nos objetivos da UNESCO. Existe uma concordância com as 

análises de Accioly quando nos deparamos com alguns dados que revelam a questão 

ambiental na atualidade. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com 

base nos resultados do Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no 

Brasil (2013), os estudos mapearam situações emblemáticas de transformações nos 

territórios brasileiros decorrentes de um modelo de desenvolvimento que “desprezam a 

vida de inúmeras populações que habitam, trabalham e com frequência têm suas vidas 

imbricadas com os recursos e paisagens em disputa nos seus territórios” (FIOCRUZ, 

2013, p. 37). Assim, o cenário socioambiental atual pode ser reconhecido a partir das 

lutas e das resistências dos povos que mais sofrem com as situações de injustiças 

ambientais, resultantes das assimetrias de poder do dito “desenvolvimento sustentável”. 

Como forma de contextualizar o atual cenário socioambiental, com base em 

dados levantados por Leher (2015, p. 30), destacam-se as lutas dos povos indígenas e 

ribeirinhos que resistem a Belo Monte; dos camponeses que resistem em ceder a bacia 

aquífera Guarani para as instituições privadas; as lutas dos atingidos pela Vale; as lutas 

pela mineração aberta na Patagônia; as resistências dos povos contra a rodovia 

financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

que corta os territórios indígenas na Bolívia; da Marcha Nacional pela Água no Peru; 

contra o projeto de expansão das mineradoras em Cajamarca; as lutas no Equador contra 

a megamineração; as lutas camponesas no Paraguai contra a expansão da soja; as lutas 

pela reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no 

Brasil; o crescente Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) que atua em 

diversos territórios no país, entre tantos outros exemplos que nos permitem 

compreender o atual contexto socioambiental e a discrepância dos Organismos 

Internacionais que difundem a ideia da educação para o desenvolvimento sustentável 

como forma de atingir a paz e garantir os direitos humanos. 

Cabe destacar que a mesma fonte de dados da pesquisa da Fiocruz revela que 

as populações tradicionais são as mais impactadas pelo atual modelo de 

desenvolvimento. Diante deste cenário, cabe a seguinte reflexão: qual EA seria 

necessária para o enfrentamento dessas condições atuais que revelam a realidade da 

questão ambiental latinoamericana? 
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Existe uma concordância com Layrargues (2012, p. 398) que releva que a EA 

brasileira está vivendo um período de crise de identidade, que se manifesta por meio de 

dois processos: primeiro, na contradição entre teoria e prática que se verifica em 

diversas expressões concretas da vivência pedagógica da EA e segundo, na dificuldade 

de se superar o pensamento e ação pragmática atualmente hegemônica na EA. Segundo 

o autor: 

Essa crise de identidade teria origem, na perspectiva da contradição entre 
teoria e prática, na armadilha paradigmática da Educação Ambiental 
(Guimarães, 2006), muitas vezes associada à modernização conservadora 
que ideologicamente captura intencionalidades político-pedagógicas 
manifestadas como críticas, mas contraditória e ingenuamente 
exercitando sua práxis de modo pragmático ou conservacionista; já na 
perspectiva da hegemonia do pragmatismo na Educação Ambiental 
Informal, essa crise de identidade seria mesmo intencional, pois se trata 
da voz ideológica dominante valendo-se do artifício da propaganda 
cultural para reproduzir seus valores e práticas. (LAYRARGUES, 2012, 
p. 398 – 399). 

Outra característica que fragiliza a identidade da EA brasileira é seu frágil 

diálogo para fora do círculo dos educadores ambientais, envolvendo outros atores 

sociais tais como os movimentos populares e sociais, além da tímida relação com outros 

campos da ciência que poderiam contribuir para apontar caminhos de superação dessa 

crise ideológica na EA. 

Aliado a essa discussão, a perspectiva da EA Crítica passa a ser vista como um 

caminho para construir o processo de superação desta crise ideológico-política e 

pedagógica da EA, tal como é visto por Loureiro (2004) que propõe promover o 

questionamento às abordagens comportamentalistas, reducionistas e dualistas no 

entendimento da relação cultura-natureza. 

Sem entrar em maiores detalhes acerca deste extenso debate, compreende-se 

que a EA, na perspectiva crítica, tem o compromisso de trazer a dimensão da realidade 

local, a perspectiva pedagógica dos conflitos ambientais como estratégia de 

transformação da realidade local e a valorização dos saberes e fazeres das populações 

tradicionais que historicamente vivem em condições de vulnerabilização, invisibilidade, 

silenciamento e por vezes, criminalização, reconhecendo assim, outras epistemes.  

É possível crer que este compromisso da EA crítica dialoga com as discussões 

que envolvem o pensamento de colonial latino-americano. Esta percepção é reforçada 

quando analisamos alguns pensamentos de Catherine Valsa, que nos lembra da 

importância de colocar no cenário, pensando a partir e com as lutas destes grupos, uma 
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perspectiva crítica da intercultural idade, que se encontra enlaçada com uma pedagogia 

e práxis orientadas ao questionamento, transformação, intervenção, ação e criação de 

condições radicalmente distintas de sociedade, humanidade, conhecimento e vida, 

assumindo a perspectiva da decolonialidade (WALSH, 2009, p. 13) 

Assim, acredita-se que a aproximação entre os campos de conhecimento 

possibilita revelar as condições de expropriação dos recursos ambientais e de grupos 

mais vulnerabilizados, que sofrem pelas condições de desigualdades que giram em 

torno das formas de uso e distribuição dos bens naturais. Desta forma, acredita-se na 

importância de contextualizar este debate no campo da EA e dar luz à sua politização. 

BREVES REFLEXÕES SOBRE O PENSAMENTO DECOLONIAL LATINO 

AMERICANO 

Buscou-se nesse tópico refletir sobre o pensamento decolonial latinoamericano, 

tendo como base autores como Mignolo (2008), Quijano (2005) e Walsh (2009), além 

das reflexões sobre a perspectiva sociológica apresentada por Santos (2002), que diz 

respeito à Sociologia das Ausências e a Sociologia das Emergências. A opção por esta 

discussão se justifica pelo fato de se compreender que o pensamento decolonial 

latinoamericano emerge das lutas e resistências de grupos sociais historicamente 

silenciados pela modernidade-colonialidade, sobretudo os povos indígenas e as 

populações tradicionais. Cabe destacar que estes mesmos grupos são identificados por 

Pacheco e Faustino (2013, p.73) como os mais vulnerabilizados sob a ótica 

socioambiental, sofrendo historicamente com situações de injustiças ambientais. Os 

mesmos autores (Pacheco e Faustino), que se dedicam em analisar casos de conflitos 

ambientais, apontam para as estratégias de lutas e resistências destes grupos, o que, por 

sua vez, pode-se considerar que estes têm empreendido formas de lutas decoloniais. 

Diante deste contexto, parte-se do pressuposto de que os grupos mais 

vulnerabilizados frente aos impactos ambientais produzem desobediências 

epistemológicas, categoria esta que Mignolo (2008) propõe, e que alicerçam outra 

educação, específica e diferenciada. Desta forma, acredita-se que estas desobediências 

epistêmicas mostrem a necessidade de a EA incorporar e ser condizente com as 

experiências que emergem destes povos, valorizando suas formas de produção e 

compartilhamento de conhecimentos e trazendo luz às pedagogias e práxis que 

assumam a perspectiva da decolonialidade. 
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Walter Mignolo (2008), neste sentido, reflete sobre a decolonialidade como 

uma das três faces da Modernidade. Para este autor, a Modernidade se expressa de três 

maneiras: (1) o mito salvacionista, que compreende a ideia de que o progresso e o 

desenvolvimento solucionarão todos os problemas e “salvarão os selvagens” através da 

imposição de uma civilidade; (2) a colonialidade, que é representada pela herança 

colonial gerada a partir dos processos de colonização, no qual o pensamento colonial 

consiste em um pensamento antidialógico e, portanto, opressor; (3) a decolonialidade 

que surge como energia de resistência, ou seja, atos de rebeldia e enfrentamento contra 

o pensamento dominante. Sendo esta sua expressão, Colares (2015, p.49) propõe que o 

conceito de decolonialidade seja entendido como: 

(...) um questionamento radical e uma busca de superação das mais 
distintas formas de opressão perpetradas pela modernidade/colonialidade 
contra as classes e os grupos sociais subalternos, sobretudo das regiões 
colonizadas e neocolonizadas pelas metrópoles euro-norte-americanas, 
nos planos do existir humano, das relações sociais e econômicas, do 
pensamento e da educação. (COLARES, 2015, p. 49). 

Trata-se, portanto, em concordância com Colares, de uma concepção que nasce 

da “dor existencial” e que emerge dos sujeitos que sentem e convivem historicamente 

com essa dor e, por consequência, surgem as diferentes propostas de intervenção social. 

Estas diferentes concepções, estão intrinsecamente ligadas com ideias de “anticolonial, 

não eurocêntrica, antirracista, antipatriarcal e anticapitalista” (ibidem, p.50), por meio 

do enfrentamento de toda e qualquer forma de exclusão que tenha por origem a situação 

colonial e suas consequências históricas.  

É a partir desta reflexão que surge o termo “giro colonial” que, segundo 

Ballestrin (2013, p.105), foi criado originalmente por Nelson Maldonado-Torres em 

2005 e que significa o movimento de resistência teórico e prático, político e 

epistemológico à lógica da modernidade/colonialidade, iluminando o debate de que a 

colonização é elemento constitutivo da modernidade (tal como apresentado por 

Mignolo) e a decolonização como projeto político-epistêmico que propõe formas de 

questionamento com “vistas a mudanças radicais nas formas hegemônicas de poder, ser 

e conhecer” (COLARES, 2015, p. 49). 

No âmbito desta reflexão, afirma-se que existe uma concordância com Mignolo 

quando propõe que a opção descolonial significa, entre outras coisas, “aprender a 

desaprender” (MIGNOLO, 2008), pois além de se tratar de um campo relativamente 

novo de discussão, vide que o coletivo acadêmico mais expressivo formado por 
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intelectuais latinoamericanos, o Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), foi 

constituído no final dos anos 1990, ou seja, um campo teórico-político-epistemológico 

ainda recente nos meios acadêmicos e, além disso, também por nos desafiar as nossas 

próprias concepções e lógicas de construção de conhecimentos, tendo em vista toda 

influência colonial nas formas de pensar, criar, agir e viver. Assim, os autores do Grupo 

M/C propõem que devemos viver uma segunda descolonização, ao reconhecerem que o 

fim do colonialismo não significou o fim das relações desiguais de poder, que refletem 

nas assimetrias de poder que ainda vivemos nos dias atuais. 

Aliado a esta reflexão, um dos mais importantes conceitos trabalhados no 

pensamento decolonial latinoamericano se refere à colonialidade do poder, sendo este 

um conceito do sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005). De acordo com as reflexões 

de Colares (2015, p. 77) com ele, Quijano refere-se a um padrão global de poder, 

nascido com a colonização da América, e que articula, em uma estrutura hegemônica de 

poder, as assimetrias de raça, gênero e trabalho, visando o domínio de uns povos sobre 

outros. No texto de Quijano Colonialidad y Modernidad-Racionalidad de 1992, o autor 

mostra, em breves palavras, a diferença entre os conceitos de colonialismo e 

colonialidade; o colonialismo se refere ao processo de domínio político e militar 

empregado para explorar territórios, o trabalho, as riquezas em benefício do 

colonizador, enquanto que a colonialidade se trata de um fenômeno mais complexo, que 

se estende ao presente e reflete um padrão de poder e de relações de dominação. 

A colonialidade do poder, segundo Quijano, reflete nos seguintes âmbitos da 

existência social: (1) o trabalho e seus produtos; (2) a natureza e seus recursos de 

produção; (3) o sexo, seus produtos e a reprodução da espécie; (4) a subjetividade e seus 

produtos materiais e intersubjetivos, incluindo o conhecimento; (5) a autoridade e seus 

instrumentos - de coerção em particular - para assegurar a reprodução desse padrão de 

relações sociais e regular suas mudanças (QUIJANO, 2007 apud COLARES, 2015, p. 

78). Assim, a colonialidade do poder, desde os processos do colonialismo até os dias 

atuais, tem influência sobre diversas questões, desde a economia, a cultura e a natureza, 

até a subjetividade e o conhecimento. 

Diante de toda complexidade gerada pela colonialidade do poder, Boaventura 

de Sousa Santos nos traz algumas propostas como forma de empreender e evidenciar 

alternativas outras, se tratando mais especificamente da Sociologia das Ausências e a 

Sociologia das Emergências.  
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Sobre a Sociologia das Ausências, Santos (2002) problematiza que o que não 

existe é, na verdade, produzido como não existente, sendo que o objetivo da Sociologia 

das Ausências é justamente transformar objetos (práticas sociais) impossíveis em 

possíveis, e, com base neles, transformar as ausências em presenças. Assim, esta 

proposta sociológica possibilita compreender os processos que produzem as 

inexistências de determinados grupos e experiências sociais (dentre eles podemos 

destacar os povos indígenas e comunidades tradicionais), revelando as lógicas ou modos 

de produção da não existência. Como forma de argumentação, Santos distingue estas 

lógicas nas seguintes categorias, Monoculturas do Saber e do Rigor do Saber, 

Monocultura do Tempo Linear, da Classificação Social, da Escala Global e da 

Produtividade Capitalista. 

No que diz respeito à Monocultura do Saber e do Rigor do Saber, Santos 

argumenta que se trata do modo de produção de não existência mais poderoso, onde 

consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios únicos de 

verdade, e tudo que não se assemelha a estas perspectivas são considerados não 

legítimos, não existentes.  

No que tange a lógica da Monocultura do Tempo Linear, Santos explica a ideia 

de que a história tem sentido e direção únicos e conhecidos, sendo que essa direção tem 

sido formulada de diversas formas, tais como as ideias de progresso, revolução, 

modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização. Esta lógica produz a não 

existência, declarando atrasado tudo o que, segundo a norma temporal, é assimétrico em 

relação ao que é declarado avançado.  

Santos, refletindo sobre a lógica da Classificação Social como modo de 

produção de não existência, revela que está se assenta na monocultura da naturalização 

das diferenças, onde consiste na distribuição das populações por categorias que 

naturalizam hierarquias. O autor coloca que a classificação racial e a sexual são as mais 

salientes manifestações desta lógica, sendo a classificação racial a mais profundamente 

reconstruída pelo capitalismo, como vem sendo salientado por outros autores tais 

Wallerstein e Balibar (1991), Quijano (2000), Mignolo (2000) e Dussel (2001). De 

acordo com esta lógica, a não existência é produzida sob a forma de inferioridade 

insuperável e, assim, quem é inferior, não pode ser uma alternativa credível a quem é 

superior. 
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Já a lógica da Escala Dominante é assim compreendida por Santos como a 

maneira de adotar duas formas principais de escala − a universal e a global − como 

dominantes, determinando a irrelevância de todas as outras possíveis compreensões e 

noções de escalas. Assim sendo, no âmbito desta lógica, a não existência é produzida 

sob a forma do particular e do local e as entidades ou realidades definidas como 

particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam de serem 

alternativas credíveis ao que existe de modo universal ou global. 

A última categoria identificada por Santos diz respeito à lógica Produtivista 

que se baseia nos critérios da produtividade capitalista, tendo como objetivo principal o 

crescimento econômico em detrimento de outras formas de desenvolvimento social. 

Como o autor coloca, segundo esta lógica, a não existência é produzida sobre a forma 

do improdutivo que, aplicada à natureza, é esterilidade e, aplicada ao trabalho, é 

preguiça ou desqualificação profissional. 

Coligado à proposta da Sociologia das Ausências, está a Sociologia das 

Emergências, que se trata de uma proposta que consiste em substituir a lógica de 

pensamento linear por possibilidades outras de futuros construídos a partir de uma 

perspectiva decolonial. Para Santos, a Sociologia das Emergências consiste em 

substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear por um futuro de possibilidades 

plurais e concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no 

presente através das atividades de cuidado. 

Ainda neste caminho, a Sociologia das Emergências aponta para a perspectiva 

de valorizar os saberes, práticas e agentes de modo a identificar potencialidades e 

capacidades que possibilitam construir tendências de futuro. Além disso, este 

procedimento sociológico proposto por Santos questiona certas explicações filosóficas 

ocidentais que colocam em questão conceitos dominantes, tais como as ideias de Tudo e 

Nada. Nesse sentido, o Tudo se refere na chance de se ter um resultado alcançado, ou 

seja, o sucesso. Já sobre o conceito do Nada, este está ligado à ideia de frustração, de 

fracasso. Cabe ressaltar que segundo Block (1995 apud SANTOS, 2002), o conceito de 

possível é o menos privilegiado da filosofia ocidental, sendo justamente neste conceito 

que estão contidas as experiências sociais do mundo, entre elas, as experiências dos 

povos colonizados que se renovam constantemente. 
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Como forma de contestação a essas ideias dominantes (Tudo e Nada), Bloch 

(ibidem) introduz dois novos conceitos, o Não e o Ainda Não. Cabe ressaltar que a 

Sociologia das Ausências prioriza estes conceitos e compreende que o significado do 

Não diz respeito à falta de alguma coisa e o desejo de superar essa falta. Sobre o 

conceito de Ainda Não, este procedimento sociológico compreende que se trata de uma 

categoria mais complexa, sendo por um lado capacidade (potência) e, por outro, 

possibilidade (potencialidade) (SANTOS, p.255). Em outras palavras, o Ainda Não 

possui elementos de incerteza, mas, como retrata Santos, nunca sendo uma opção 

neutra. O Ainda-Não pode ser a possibilidade da utopia ou da salvação, ou a 

possibilidade do desastre ou perdição. 

Entende-se, portanto, que o conceito de Ainda Não representa a ideia de um 

movimento que possibilita manifestações outras de futuro, que ao serem mais 

consideradas, constroem uma relação mais próxima de serem valorizadas e se tornarem 

aptas. Assim, há de se considerar que os povos colonizados e, portanto, mais 

vulnerabilizados, são estratégicos para se pensar na ideia do Ainda Não, participando da 

construção de futuros outros. 

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DECOLONIAL 

Buscando estabelecer um diálogo entre o campo da EA e o da Decolonialidade, 

por acreditar que tal aproximação auxilia na práxis da EA crítica, cabe ressaltar que são 

poucos os estudos que apontam essas relações; entre estes estudos destacam-se os 

trabalhos de Figueiredo (2010) e Tristão (2016), o que por sua vez, justifica a relevância 

deste ensaio, visto que se apresenta como uma discussão recente e, portanto, pouco 

explorada no campo da EA. 

Para tal discussão é necessário enfatizar que existe uma concordância com 

autores do pensamento deconial latinoamericano onde apontam que mesmo com o fim 

do período de colonização na América Latina, ainda sobrevivem os mecanismos de 

poder e de controle sobre povos e seus territórios. Essa dominação é respaldada sobre as 

ideias de superioridade e inferioridade de determinadas culturas sobre as outras. Tristão 

(2016) entende que a colonização seguida da colonialidade são marcas de continuidade 

históricas de assimetrias, de exploração da natureza e de subjugação dos povos que 

habitam as Américas. 
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Sendo assim, parte-se da compreensão de que a colonialidade se desdobra nos 

seguintes eixos: Colonialidade do Poder, do Saber, do Ser (QUIJANO, 2005) e da 

Natureza (WALSH, 2009). Desta forma, a Colonialidade da Natureza, tal como Walsh 

expõe e a mesma a entende também como a colonialidade cosmogônica ou da mãe 

natureza (ibidem, p. 15), se materializa sob o contexto de imposição dos modos de lidar 

e valorar a natureza imposta pelos grupos colonizadores. Essa relação, dentre outras 

questões, ocorre a partir da lógica binária de pensamento entre ser humano/natureza, 

natureza/cultura etc., caracterizando como não modernas, “primitivas” e “pagãs” as 

relações espirituais e sagradas (ibidem), anulando assim, as diversas outras formas de 

valoração da natureza e ressignificando-as para se tornar em valores utilitaristas 

pautadas na visão hegemônica do capital. Assim, os interesses do capitalismo 

determinam os modos de relacionamento com a natureza, silenciando as cosmovisões 

dos povos nativos que compreendiam a relação ser humano/natureza em uma dimensão 

espiritual (WALSH, 2009). 

No que tange a ideia da Colonialidade do Ser, a lógica de desvalorização de 

não existência pode vir a ser reconhecida sob a ideia de que determinados grupos e 

povos tradicionais possuem conhecimentos, saberes, práticas e culturas atrasadas, 

pobres, avessa à modernidade, etc., tal como a ideia de considerar os camponeses (como 

por exemplo), como caipiras e ignorantes. Tais estereótipos reforçam a ideia de que os 

povos urbanos teriam conhecimentos e práticas superiores aos povos que vivem em 

regiões rurais, sendo esses, sujeitos inferiores. É possível crer que essa relação reflete e 

legitima a fragilidade de políticas públicas que não priorizam programas para reforçar a 

permanência dos sujeitos no campo, como exemplo, a fragilidade das políticas por 

reforma agrária, por ações de desenvolvimento rural e de investimentos em escolas 

rurais. Essa crença é reforçada quando analisamos dados sobre situações de violência no 

campo, tal como é registrado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 

seus relatórios “Conflitos no Campo do Brasil”. Apenas como forma de contextualizar 

esta percepção, cabe destacar que no ano de 2015 a CPT registrou que 50 pessoas foram 

assassinadas no campo, o maior número de vítimas desde 2004, e 39% a mais do que 

em 2014, quando foram registrados 36 assassinatos. Nesse quadro de violência, ganham 

destaque as populações tradicionais, as que têm uma relação com a vida-natureza não 

mercadológica.  
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Mesmo diante desta realidade, é necessário ressaltar que muitos movimentos e 

lutas de resistências dos povos tradicionais, apontam para outras lógicas de 

desenvolvimento e de valoração da natureza e da vida, por meio de ações de autodefesa 

de seus territórios, trazendo assim, uma perspectiva próxima ao pensamento decolonial 

latinoamericano. Destaca-se, por exemplo, a ideia de Pachamama como instrumento 

para efetivação do direito à vida, à natureza, ao território, por meio de medidas 

constitucionais ratificadas na Bolívia e no Equador. Salienta-se que a Pachamama traz 

em si o sentido de “tierra grande, diretora y sustentadora de la vida” (PAREDES, 1920, 

p.38 apud TOLENTINO & OLIVEIRA, 2015). Ainda segundo Tristão (2016) a 

concepção Pachamama, a mãe dos povos da América do Sul, considerada pelos povos 

andinos não em um sentido metafórico, mas associado à ideia de Abya Yala (termo 

usado para se referir ao continente americano ou América Latina e que significa “terra 

madura” na língua do povo Kuna, que habita a costa do Panamá e parte da Colômbia). 

Neste mesmo caminho, identifica-se também a ideia do Vivir Bien (Suma Qamaña) 

como um princípio fundado nos valores dos povos originários andinos como forma de 

subverter outros valores impostos pela sociedade capitalista. 

Diante dessas considerações, compreende-se que a EA na sua perspectiva 

crítica, uma vez que ela favorece uma crítica ao padrão de sociedade vigente e por não 

comportar separações entre cultura-natureza (Loureiro, 2007), ressaltando o seu sentido 

contra hegemônico, sua orientação política que problematiza a situação estruturante 

colonial-capitalista e suas propostas de ação e intervenção na realidade, também aponta 

para um pensamento que tem como premissa a diversidade epistemológica. Assim, 

entende-se que a EA crítica pode vir a assumir em sua pedagogia e práxis a perspectiva 

decolonial, desafiando a colonialidade da natureza e do poder, tal como a Ecologia de 

Saberes propõe. 

Como proposto por Santos (2002) esta Ecologia de Saberes permite não só 

superar a monocultura do saber científico, como a ideia de que os saberes não 

científicos são alternativos ao saber científico, mas também parte em valorizar as 

diversas epistemologias do mundo, reconhecendo a multiplicidade de outras formas de 

produção e compartilhamento de conhecimentos, se tratando assim, de uma proposta 

que visa a decolonização do pensamento e a interconexão dos diversos saberes e 

conhecimentos do mundo.  
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Segundo Santos, todas as formas de conhecimento comportam em si formas de 

ignorância, de maneira que a ciência moderna conhece tanto quanto desconhece. Desta 

forma, acredita-se que as práticas de EA devem cada vez mais, assumir uma vertente de 

visibilizar as formas de enfretamentos e lutas dos grupos mais vulnerabilizados, 

trazendo para as agendas de prioridade no campo da EA os diferentes projetos de 

sociedades, de maneira que estes dialoguem em paridade epistemológica e política com 

as propostas que atualmente se encontram como hegemônicas. Para tal, é necessário 

ressignificar determinadas práticas e políticas de EA, apontando caminhos para a 

superação da linguagem hegemônica na EA que ainda é permeada por propostas 

conservadoras e pragmáticas que reforçam uma perspectiva de ocultamento das 

contradições e dos conflitos socioambientais. Além disso, a possibilidade de articular o 

campo da EA com outros campos do pensamento social, como a decolonialidade, pode 

contribuir para fortalecer a EA e seu papel nas lutas por justiça ambiental. 

Neste contexto, a EA crítica, considerando o aporte político-pedagógico da 

decolonialidade, pode assumir como preocupação central a ampliação e o envolvimento 

de diversos setores da sociedade que buscam alternativas ao modelo de 

desenvolvimento hegemônico e que lutam pela transformação da realidade social, que é 

caracterizada pelas assimetrias de poder. Este movimento no campo da EA, para dar 

materialidade, pode vir a se relacionar com o procedimento sociológico da Tradução 

proposto por Santos, que é complementar às ideias das Sociologias das Ausências e das 

Emergências. Segundo o autor: 

A tradução é o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca 
entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis, 
reveladas pela sociologia das ausências e a sociologia das emergências. 
Trata-se de um procedimento que não atribui a nenhum conjunto de 
experiências nem o estatuto de totalidade exclusiva nem o estatuto de 
parte homogênea. As experiências do mundo são vistas em momentos 
diferentes do trabalho de tradução como totalidades ou partes e como 
realidades que se não esgotam nessas totalidades ou partes. Por exemplo, 
ver o subalterno tanto dentro como fora da relação de subalternidade 
(SANTOS, 2002, p.262). 

Partindo desta compreensão, acredita-se que o procedimento da Tradução 

também pode vir a ser um importante instrumento para a realização de diagnósticos 

socioambientais e práticas de Educação Ambiental não formal. A partir dos 

diagnósticos, se definem temas, ações, metas e por vezes a intencionalidade da prática 

educativa. Sabendo-se que a Tradução incide tanto sobre os saberes como sobre as 

práticas (e os seus agentes), acredita-se que este procedimento incorporado nas práticas 
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de EA facilita expor com clareza os atores sociais envolvidos em casos de conflitos 

ambientais, as diferentes formas de uso e distribuição dos bens naturais, a caracterização 

do perfil das populações mais vulnerabilizadas, dentre outras caracterizações, servindo 

para uma percepção mais apurada dos territórios em questão. Desta forma, ampliam-se 

as possibilidades de percepção socioambiental de forma a associar os bens naturais 

existentes com as diferentes formas de utilização e distribuição e como o ambiente em 

questão se encontra diante do processo social produzido historicamente no território. 

Além de servir como um procedimento para percepção socioambiental do 

território, a ideia da Tradução proposta por Santos pode auxiliar o desenvolvimento de 

uma compreensão mais ampla dos fatores determinantes que levam a existência de 

situações de injustiças ambientais. Logo, reconhecer os fatores determinantes que levam 

a atual configuração do crescimento de situações de injustiças ambientais que resultam 

em diferentes conflitos ambientais é fator primordial para se pensar em práticas e 

políticas de Educação Ambiental não formal. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por tudo que foi discutido até agora, considera-se que a questão ambiental se 

configura como uma expressão de lutas e disputas e se reconhece que a EA, em sua 

vertente crítica, e a perspectiva da decolonialidade, são estratégicas para construir 

processos de transformação das realidades locais. Tal como expõe Loureiro e Franco 

(2014, p. 158), a realidade se constitui a partir das condições materiais da existência e 

deve ser apreendida como um processo que se dá em cada momento histórico sendo por 

isso complexa e dinâmica, contraditória e inacabada. 

Com este trabalho buscou-se identificar as possíveis contribuições do 

pensamento decolonial latinoamericano para a EA Crítica, destacando a necessidade de 

contextualizar a EA com o campo teórico-político da decolonialidade. Desta forma, com 

a breve revisão bibliográfica realizada para este trabalho, conclui-se que as abordagens 

do pensamento decolonial latinoamericano são extremamente importantes e influentes 

para o campo da EA, e que tais abordagens apontam para caminhos que possibilitam dar 

visibilidade aos grupos e povos que historicamente são invisibilizados, subalternizados, 

injustiçados e por vezes criminalizados, frente ao processo histórico do colonialismo ao 

qual estão submetidos, auxiliando assim, na práxis da EA crítica, na busca de construir 

formas mais justas e igualitárias no que diz respeito à questão ambiental. 
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Identificou-se também que a EA crítica dialoga substancialmente com as 

premissas que envolvem o campo da decolonialidade, pois possibilita revelar as 

condições de expropriação dos recursos ambientais e de grupos mais vulnerabilizados, 

ressaltando os determinantes sociais que influenciam as condições reais e objetivas de 

vida.  
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INTRODUÇÃO 

En este documento queremos, a partir de nuestros conocimientos, experiencias 

y formación como estudiantes, profesores e investigadores, generar una discusión frente 

a la educación ambiental en general, algunas discusiones y tensiones importantes y, de 

manera particular, sobre la educación ambiental comunitaria desde una mirada 

latinoamericana, la cual nos diferencia de otros discursos y prácticas, así como de otras 

geografías, de otras latitudes. 

En un primer momento, se generan algunas reflexiones sobre la educación 

ambiental, donde se hace hincapié en la diversidad de discursos, teorías, concepciones y 

prácticas que la integran, así como tensiones en torno a su concepción, lo que estudia o 

aborda, la importancia del concepto de ambiente en la concepción de educación 

ambiental y, la ubicación epistemológica de los autores de este documento en una 

perspectiva crítica y compleja. 

Seguidamente, se genera una mirada crítica sobre la educación ambiental 

hegemónica y la incidencia que tienen las élites, las potencias y las grandes 

organizaciones mundiales frente al ambiente y la educación ambiental. Por último, se 

hace énfasis en la educación ambiental comunitaria, su importancia, las dificultades que 

se presentan para su desarrollo y los retos actuales. 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un campo de conocimiento, de investigación, de 

saberes, en el que confluyen diferentes escuelas y corrientes de pensamiento, 
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epistemologías, perspectivas, discursos, cosmovisiones, concepciones y prácticas, es 

decir, no hay una única mirada ni forma de concebirla, tampoco un único camino para 

practicarla en los procesos formativos, lo cual hace que sea un campo en permanente 

tensión. 

Esas diferentes miradas sobre dicho campo ha generado discusiones 

relacionadas con problemas como: ¿Es la educación ambiental una disciplina o un 

campo de conocimiento? ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación ambiental? ¿Qué 

problemas aborda esta educación? ¿Desde qué perspectiva o corriente debería discutirse 

y practicarse la educación ambiental?, ¿Cuáles son los intereses y objetivos de la 

educación ambiental?, ¿hay un tipo de educación ambiental general o existen 

educaciones ambientales relacionadas al contexto y la cultura? ¿Todas las personas 

reciben o necesitan la misma educación ambiental? ¿Es posible pensar en una didáctica 

de la educación ambiental?, ¿Qué se enseña y se aprende en EA? entre otras. 

Teniendo en cuenta esta diversidad, Sauvé (2015) realiza una caracterización 

de 15 corrientes de educación ambiental, cada una caracterizada por un concepto de 

ambiente, unos propósitos formativos y algunas estrategias para su abordaje, lo cual 

resulta valioso en tanto dicha cartografía nos muestra un mundo de posibilidades para 

concebir y practicar este tipo de educación. Algunas corrientes son: naturalista, 

conservacionista, problémica, recursista, de la sostenibilidad/sustentabilidad, crítica, 

sistémica, holística, científica, práxica, ecofeminista, entre otras. Así como Layrargues y 

Lima (2011) analizan las diversidades como distintas identidades de la educación 

ambiental. Las tres perspectivas identificadas por los autores brasileños son: 

Conservacionista, Pragmática y Crítica. 

En el marco de esta diversidad, también podemos apreciar diferentes discursos 

en educación ambiental, los cuales hemos agrupado en tres: discursos hegemónicos, 

contra hegemónicos e intermedios. Los primeros, son aquellos provenientes de los 

grandes organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros y, las 

principales potenciales mundiales, de donde se desprenden discursos como el de la 

educación para el desarrollo sostenible, la educación para el desarrollo sustentable, la 

educación para la sostenibilidad y demás. En el marco de los discursos hegemónicos, 

Velásquez (2014, p. 192-193) sostiene que “en las relaciones internacionales el discurso 

ambiental se sitúa como una forma de control y poder de las élites gobernantes sobre las 
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demás naciones, porque el sistema de Naciones Unidas obedece a los intereses de países 

desarrollados puesto que tratan de perpetuar su visión de desarrollo sustentable, lo cual 

hace que ejerzan su hegemonía”. 

Los discursos contra hegemónicos son aquellos que cuestionan el orden 

establecido y plantean otras miradas, otras propuestas, incluso, otros lenguajes y surgen 

como respuesta a las imposiciones de las élites y de las organizaciones que tienen el 

control mundial. Como parte de estos discursos ubicamos el movimiento de 

pensamiento ambiental latinoamericano que realiza críticas profundas a discursos y 

prácticas hegemónicas de la modernidad, la ciencia positivista, el desarrollo capitalista, 

el desarrollo sostenible, el pensamiento verde y demás; aquí también encontramos los 

movimientos sociales que en América Latina han generado importantes manifestaciones 

de protesta, resistencia y defensa de sus territorios frente al orden hegemónico 

establecido. Frente a lo aquí planteado, Vanhulst y Beling (1013, p.10) sostienen que “la 

evidencia de la crisis ambiental hace emerger discursos contra-hegemónicos, utopistas, 

alternativos que recurren a distintas fuentes de inspiración y denuncian las fallas de la 

ideología dominante”. 

Los discursos intermedios los entendemos como aquellos que articulan 

aspectos de los discursos hegemónicos y contra hegemónicos que, aunque reconocen 

dificultades y problemas en las visiones que se han impuesto a nivel mundial, tratan de 

buscar un punto de encuentro, muchas veces sin una reflexión profunda, esto puede 

percibirse, por ejemplo, en los proyectos ambientales escolares-PRAE, en el caso 

colombiano, los cuales intentan mediar entre el discurso estatal – gubernamental 

establecido por el MEN y las realidades de las comunidades educativas con sus 

particularidades. En Brasil se puede destacar el Programa de “Escolas Sustentáveis” 

(Menezes, 2015) en el ámbito de la educación formal. 

Es de anotar que la educación ambiental ha tenido un proceso evolutivo que da 

cuenta de cambios epistemológicos, teóricos y metodológicos desde su surgimiento 

hacia finales de la década de los años 60 e inicios de los 70, hasta nuestros días y 

continúa transformándose a la luz de nuevas teorías, visiones, paradigmas, postulados, 

maneras de ver, comprender y habitar el mundo. Sureda y Colom (1989) plantean tres 

etapas por las cuales ha pasado la educación ambiental. La primera, educación sobre el 

medio, enfocada a la enseñanza y aprendizaje de contenidos ambientales; la segunda, 

educación a través del medio, relacionada con la incidencia metodológica y mediadora; 
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la tercera, educación a favor del medio, caracterizada por un mensaje axiológico y 

teleológico. 

En la actualidad, los discursos provenientes de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), el Banco Mundial y las grandes potencias mundiales, entre otros, han 

promovido la transición de la educación ambiental hacia la educación para el desarrollo 

sostenible o educación para el desarrollo sustentable, lo cual toma fuerza a partir de la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y se continúa consolidando en 

otros eventos mundiales, entre ellos, la Conferencia de Aichi Nagoya realizada en Japón 

en el año 2014. Esto ha llevado a que se realicen múltiples esfuerzos en los diferentes 

países para la vinculación del desarrollo sostenible o sustentable a la educación, tanto en 

el ámbito de la educación ambiental formal como no formal o comunitaria. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos importante tener claridad en la 

educación ambiental en cuanto a la ubicación epistemológica y, como lo plantea 

Eschenhagen (2003) el lugar de enunciación desde donde se viene gestando la 

educación ambiental, razón por la cual queremos en este texto enmarcarnos en una 

perspectiva crítica y compleja, de corte latinoamericano, lo que conlleva tomar distancia 

de visiones reducidas de la educación ambiental centradas en el activismo, la 

conservación, la separación del ser humano y la naturaleza y, todo el discurso de la 

sostenibilidad o sustentabilidad vista desde el desarrollo. 

Como parte de las tensiones mencionadas anteriormente, se encuentra la 

pregunta ¿qué es la educación ambiental? Y aquí surgen diferentes propuestas, ya que 

algunos autores la consideran una disciplina (Calafell, Bonil y Junyent, 2015; Gutiérrez 

Bastida, 2013; Corbetta, Sessano y Krasmanski, 2012; Reyes Martínez, 2009; Ben 

Peyton y Hungerford, 2007; Romero y Moncada, 2007; García y Nando, 2000; Canes 

Garrido, 1995); otros hablan de ella como un campo ya sea de conocimiento, de 

investigación, de estudio u otro (Rivarosa y Astudillo, 2012; Calixto Flórez y Herrera 

Reyes, 2010; Mahecha Groot, 2009; Tréllez, 2006; De Alba y González, 1997). Así 

mismo, es común encontrar que se concibe como un proceso (Novo, 2009; González 

Muñoz, 1996; Smith-S., 1997; Torres, 2002) y otros autores la ven como una dimensión 

fundamental de la educación global (Sepúlveda, 2012; Martínez, 2007; Sauvé, 1999, 

2003; González, 1996). 
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En este sentido y teniendo en cuenta estas diferentes visiones, asumimos la 

educación ambiental como un campo de conocimiento que tiene como intencionalidad 

la formación ciudadana frente al ambiente y, en ella la comprensión de la complejidad 

ambiental. Hablamos de campo de conocimiento, en tanto la investigación, las 

reflexiones y prácticas frente a la educación ambiental han permitido configurar un 

cuerpo de conocimientos, metodologías y discursos que posibilitan su constitución 

como campo; así mismo, en ella confluyen e interactúan conocimientos no sólo 

científicos y académicos, sino también conocimientos o saberes populares, cotidianos, 

mitológicos, saberes de comunidades campesinas, indígenas, femeninos, 

afrodescendientes, entre otros colectivos humanos que han sido, en muchos casos, 

ignorados por las comunidades científicas. Es aquí donde se destaca una característica 

fundamental de la educación ambiental y es el diálogo de saberes, entendido en la 

perspectiva de Leff (2009) como la diversidad cultural producida en el encuentro de las 

identidades colectivas, que permiten una comprensión del mundo en la relación del ser 

humano con la naturaleza y con el Otro. El diálogo que implica la apropiación de 

distintas racionalidades y la construcción de alternativas que enfrenten las relaciones de 

poder establecidas a partir del conflicto que se refleje en el campo ambiental. 

Como parte de la concepción y comprensión de lo que es la educación 

ambiental, es fundamental como lo plantea Eschenhagen (2003) y Tillbury (2001) tener 

en cuenta el concepto de ambiente. Con base en esto, entendemos el ambiente como un 

sistema complejo constituido por las múltiples interrelaciones entre los seres humanos 

consigo mismos, con la sociedad y con la naturaleza en un lugar y un momento 

determinado, en el cual influyen positiva o negativamente aspectos económico, 

políticos, sociales, culturales, éticos, estéticos, tecnológicos y científicos. El concepto 

de ambiente aquí planteado se aparta de visiones reducidas que lo ven como naturaleza 

sin el ser humano o como recursos naturales al servicio del hombre. 

Para Leff (2006, p4) el ambiente “no es la ecología, sino el campo de 

relaciones entre la naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la 

complejidad del ser y del pensamiento. El ambiente es una realidad empírica; si, pero en 

una perspectiva epistemológica es un saber; un saber sobre las estrategias de 

apropiación del mundo y la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han 

inscrito en las formas dominantes de conocimiento”. 
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Tener en cuenta el concepto de ambiente es clave en los procesos de educación 

ambiental, ya que dicha concepción conlleva unas prácticas y propósitos de dicha 

educación, tal y como lo plantea Sauvé (2004). Cuando la concepción de ambiente es 

reducida, por ejemplo, verlo como un objeto, las acciones educativas llevan implícita la 

idea que la educación consiste en mirar el ambiente, la naturaleza, la vida, desde afuera, 

como una cosa que manipulamos, medimos, dominamos y explotamos. Caso contrario, 

cuando los seres humanos nos vemos y sentimos parte del ambiente y de la naturaleza, 

cuando entendemos las diversas conexiones como lo afirmara Capra (2002) y las 

interrelaciones sistemáticas que existen entre todos los componentes del ambiente; en 

este caso, las acciones formativas estarán orientadas a comprenderlo y a mejorar las 

relaciones entre el ser humano con la sociedad y con la naturaleza. 

Una de las perspectivas a nivel ambiental que nos interesa en este escrito es la 

compleja. Leff (2009) afirma que la complejidad ambiental emerge de la relación entre 

lo real y lo simbólico; es un proceso de relaciones ónticas, ontológicas y 

epistemológicas; de hibridaciones de la naturaleza, de la tecnología y de la cultura; es, 

sobre todo, la emergencia de un pensamiento complejo que aprehende lo real y que se 

torna complejo por la intervención del conocimiento. Por esto, no es simplemente un 

pensamiento complejo más bien unido a la complejidad de su objeto de estudio, sino un 

pensamiento un pensamiento que sobrepasa la relación del conocimiento, que va más 

allá de una ontología del ser y de una epistemología y sea abre para un saber de la vida 

y una ética de la otredad. 

La educación ambiental además de ser un campo de saberes, es a su vez un 

proceso de formación permanente que dura toda la vida, sucede en todo momento y 

lugar, no se restringe al ámbito escolar, cualquier espacio social o natural es propicio 

para esta formación. La educación ambiental es también una dimensión ineluctable de la 

educación global (Sauvé, 2003; 1999), lo cual nos lleva a tener en cuenta la idea de 

Ángel Maya cuando afirmaba que la “educación es ambiental o no es educación”. 

Consideramos que la educación ambiental debe favorecer la transformación del 

pensamiento, de modo que se trascienda de un pensamiento conservacionista, recursista, 

naturalista a uno crítico y reflexivo, por tanto, la educación ambiental tiene como uno de 

sus propósitos principales el desarrollo de pensamiento crítico y esto debe favorecerse 

tanto a nivel formal como comunitario.  
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En consecuencia, la reflexión epistemológica sobre la educación ambiental es 

fundamental para entender qué es, qué bases epistemológicas la soportan, cuál es su 

propósito, cómo se construye conocimiento en dicho campo, cuál es su objeto de 

estudio o cuáles son los problemas que aborda. Al respecto, se han evidenciado 

dificultades dentro de la educación ambiental (Eschenhagen, 2003; Sauvé, 1999), 

relacionadas con problemas conceptuales que, como lo plantea Eschenhagen (2003), 

reflejan escasez o falta de discusión interna epistemológica de este campo de 

conocimiento. Así mismo, Sauvé (1999, p.18) afirma: “la educación ambiental 

contemporánea se caracteriza por una problemática conceptual estrechamente asociada 

a los numerosos problemas planteados por su práctica”. 

REFLEXIONES ACERCA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HEGEMÓNICA 

La educación ambiental desde donde se contempla este trabajo sigue una línea 

contra hegemónica que conecta planteamientos generales de perspectivas de educación 

ambiental crítica y compleja con el movimiento de pensamiento ambiental 

latinoamericano con autores como Enrique Leff, María Luisa Eschenhagen, Augusto 

Ángel Maya, Ana Patricia Noguera y Carlos Bernardo Frederico Loureiro, entre otros, 

quienes problematizan y toman distancia de discursos, políticas y prácticas ambientales 

y de la educación ambiental hegemónicas. Así mismo, la educación ambiental aquí 

planteada, establece diálogo con los movimientos sociales de protesta, resistencia, lucha 

y defensa de los territorios y del ambiente en general. 

En el marco de las diversas perspectivas de la educación ambiental sobresale la 

hegemónica, proveniente principalmente de la Organización de las Naciones Unidas-

ONU, la cual brinda e impone directrices y lineamientos a los diferentes países para 

abordar esta educación. Esta línea hegemónica está articulada con el sistema capitalista 

y su tendencia se coapta al mercado, así las prácticas y discursos son enraizados para 

que sean posicionados en los espacios donde esos planteamientos y valores se difunden, 

son experimentados, incluso naturalizados. 

La corriente de Educación Ambiental Hegemónica sería una corriente 

conservadora (Carvalho, 2004), que no dialoga con la comunidad, con bases en la 

imposición de una mentalidad externa, en la aplicación de proyectos listos, se trata 

muchas veces de una serie de recomendaciones de comportamientos. Actitudes y 

valores entendidos como ambientalmente saludables, pero que no discuten cuestiones 
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estructurales de la sociedad, cuestiones que están detrás de gran parte de los problemas 

socioambientales. En este sentido, la perspectiva de Educación Ambiental Hegemónica 

se aproxima a lo que Freire (2014) llama de Educación Bancaria, presenta las 

características de lo que Santos (2010) se refiere como un “pensamiento abissal”, y 

refuerza lo que Mia Couto (2009) llama la “arrogancia mesiánica de la educación 

ambiental”. 

En la perspectiva de la educación hegemónica, el psiquiatra chileno, autor de 

19 libros y nominado al premio Nobel, doctor Claudio Naranjo, declaró: "Tenemos un 

sistema que instruye y usa de forma fraudulenta la palabra educación para designar lo 

que es sólo la transmisión de informaciones [...] Es un sistema que quiere un rebaño 

para robotizar. El niño es preparado, por años, para funcionar en un sistema alienante, y 

no para desarrollar sus potencialidades intelectuales, amorosas, naturales y 

espontáneas2. En este sentido, una Educación Ambiental de Base Comunitaria 

fundamentada en el principio Freireano de Alteridad (Freire, 2014), posibilita el 

contacto con el otro, la experiencia práctica, la inmersión, el aprendizaje a partir de 

historias de vida, un buceo en lo cotidiano que permite Una apertura a nuevas 

posibilidades. Se trata de una perspectiva potente, capaz de producir un aprendizaje a 

partir de los intercambios, a través del ejercicio de la solidaridad, la humildad, la 

empatía y la democracia. 

Por tanto, un proceso de comprensión crítica del mundo y de emancipación que 

debe ser propio de la educación ambiental, se cambia entonces por una educación 

ambiental de mercado, regida y financiada para lograr los objetivos demarcados por 

intereses sociales, políticos y económicos de los grupos hegemónicos que detienen el 

poder. En ese sistema que transforma todo en mercancía, incluso los seres humanos y la 

naturaleza, donde la educación es un servicio, la educación ambiental es más un campo 

instrumental y financiero. 

Esta educación ambiental tiene propuestas pedagógicas y didácticas que, en 

ocasiones, conllevan la sensibilización y reconexión con la naturaleza, una visión 

                                                

 

 
2 Disponível em: <http://www.laparola.com.br/a-educacao-nao-puede-ocuparse-so-del-

intelecto-pero-debe-formar-personas-más-solidarias>  
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sistémica del ambiente y, algunas veces, plantea en sus objetivos la transformación de la 

sociedad y la preservación ambiental, pero sin actuar en las bases y sin atacar las raíces 

de lo que genera la actual crisis ambiental planetaria. 

Esta perspectiva educativa promueve la actualización del discurso neoliberal 

que se camufla y sirve para la manutención del modelo de desarrollo en curso, con una 

“nueva ropa”, un nuevo lenguaje: el capitalismo verde. Los principios generales de este 

discurso no valorizan los conocimientos tradicionales o ancestrales, por el contrario, 

genera la opresión de los que trabajan en contacto directo con la tierra como campesinos 

e indígenas, así como de los pobres y los grupos sociales vulnerabilizados. Los sujetos 

aquí descritos son mirados por el sistema como los productores de la problemática 

ambiental, los que destruyen la naturaleza y producen los daños ambientales. Cuando, 

en verdad son los que sufren los principales efectos del sistema capitalista en desarrollo, 

como nos describe el Ecologismo de los pobres de Martínez Alier (2007). 

Esa invisibilidad es generada como parte de una estrategia para legitimar 

acciones de expropiación de los pueblos, con intereses en los llamados “recursos 

naturales” de los territorios, por parte de grandes empresas multinacionales o grupos 

con poder político y económico. En estos casos la educación ambiental de mercado se 

presta para apoyar la neutralización de la reflexión crítica, promover la desmovilización 

social y frenar las posibilidades de resistencia de las poblaciones atingidas por los 

conflictos ambientales. 

Las estrategias empresariales, por tanto, son utilizadas en los procesos 

educativos para imponer y mantener su dominio en las cuestiones ambientales, es así 

como desarrollan programas y proyectos cuyos resultados se expresan en términos 

cuantitativos, presentando cifras relacionadas con el número de niños, padres de familia, 

profesores y escuelas públicas beneficiadas con dichas acciones; número de agricultores 

capacitados en diferentes temas; número de árboles plantados por los moradores de un 

área; entre otros. La educación ambiental hegemónica, sus acciones, prácticas y hasta 

algunas de sus teorías, se convierten, entonces, en un producto para el mercado 

pedagógico o empresarial, con su supuesta responsabilidad social y ambiental. 

Una educación ambiental que se pretende neutra, no emite posicionamiento 

crítico frente al sistema, permite y opera según los intereses hegemónicos de alienación 

de la cultura y el trabajo de los territorios, no cuestiona los conflictos ambientales, los 
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responsables, sus impactos en larga escala de tiempo y espacio. Una educación que no 

se pregunta acerca de su forma de conocer e interpretar el mundo, que no investiga las 

raíces del conocimiento que difunde, reproduce prácticas que generan la destrucción de 

la naturaleza y exterminio de grupos sociales. 

Cumplir la función de una educación ambiental de mercado es más que una 

simple devaluación del conocimiento de los territorios, es la validación del modelo de 

desarrollo económico a través de metodologías participativas que legitiman espacios 

representativos; es la presencia de las élites del conocimiento en la formulación de 

herramientas y diseminación de consensos, a partir de financiamientos públicos sin 

cuestionar los intereses particulares y la autonomía de los procesos pedagógicos y 

didácticos. 

La educación ambiental se torna en uno de los espacios de actuación del 

capitalismo y del modelo de civilización en curso, es parte de su estructura de 

reproducción, no es inmutable. Lo que se vivencia a partir de esta estructura, de su 

percepción y de las posibilidades de actuación, es lo que permite la emancipación y las 

transformaciones sistémicas; la comprensión estructural permite la crítica a ese modelo 

de desarrollo y a partir de tal crítica, pensar en otras posibilidades y generar la reflexión 

epistemológica política de la educación ambiental. 

De cierta forma y debería serlo, la educación ambiental es naturalmente una 

alternativa al sistema, al modelo de desarrollo capitalista, a los discursos y prácticas 

hegemónicas, los cuales para sostenerse requieren la utilización irracional y desmedida 

de los bienes naturales, en cambio, la otra mirada en oposición quiere, por lo menos, 

conservarlos. La educación ambiental contra hegemónica necesita una reflexión más 

amplia, profunda, sobre las cuestiones ambientales, las profundas desigualdades y las 

injusticias sociales, las cuales son producto del modelo capitalista hegemónico. 

Desde ese discurso de la protección del ambiente se pueden percibir diferentes 

cuestiones: el Banco Mundial ha conllevado al aumento de la deuda histórica de los 

países puestos en situación de bajo desarrollo; la ONU, por su parte, legitima guerras de 

apropiación de territorios, con sus pueblos y ambiente; las empresas petrolíferas y 

minerías promueven crímenes ambientales en escala regional en su actuación global; 

ONG ambientalistas con financiamiento de industrias contaminantes, promocionan la 

protección de la biodiversidad; grupos de educación ambiental que promueven 
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pedagogías acríticas en escuelas y grupos privilegiados de clases altas; instituciones 

privadas difunden acciones ambientales apaciguadoras juntos a órganos públicos para 

poblaciones locales impactadas; grupos de investigaciones académicos que 

fundamentan la alienación y generan conocimiento a partir de corrientes conservadoras 

y pensamientos reaccionarios. Como reacción a este tipo de cuestiones, surgen y se 

fortalecen discursos de lucha de los pueblos por su derecho de existir y coexistir con 

otros, en sus modos de vida, en pro de garantizar su buen vivir o vivir bien. 

Por lo anterior, es clave la problematización de un sistema deshumano a partir 

del retrato creado por la educación ambiental de mercado, donde la relación ser humano 

y naturaleza se torna cada vez más distante y donde las tecnologías se imponen y 

prometen solucionar todos los problemas ambientales. 

Para tanto se parte de una educación ambiental crítica, que dice respecto a la 

exposición, reflexión y enfrentamiento de los conflictos socioambientales que se 

materializan en el ambiente a causa de la apropiación y distribución de los “recursos 

naturales”. La perspectiva crítica sigue caminos teóricos y metodológicos que miran la 

transformación del sistema y la emancipación de los sujetos históricos, comprometida 

con la búsqueda de alternativas ecológicas y socialmente justas. Así los problemas 

ambientales no son pedagogizados como algo que necesita una solución, sino que como 

procesos para discutir la sociedad capitalista y las relaciones de dominación y 

exploración social generadas en nivel local y global (Loureiro et al., 2009) 

A partir de los cuestionamientos a la educación ambiental hegemónica surge un 

interrogante: ¿Cómo la educación ambiental puede permitir la búsqueda de una 

sociedad justa? Como punto de partida, la educación ambiental contra hegemónica es 

una apuesta, un camino, una posibilidad de interpretación y actuación; una mirada 

crítica que cuestiona y problematiza el sistema hegemónico y todo lo que este impregna; 

no es una crítica hueca, se posiciona contra el pragmatismo eurocéntrico, el 

tecnocentrismo mercadológico y las hegemonías de género, raza y clase. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA: PROBLEMAS Y RETOS 

A nivel internacional y, de manera especial, a partir de la celebración de 

grandes eventos a nivel mundial (Estocolmo, 1971; Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; 

Moscou, 1987, Río de Janeiro 1992, entre otros), relacionados con el tema ambiental y 
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la educación ambiental, se reconoce el papel trascendental de esta educación para 

superar la crisis ambiental planetaria existente. En este sentido, se hace un llamado a los 

diferentes países para que adopten políticas en favor de la incorporación del 

componente ambiental dentro de los sistemas educativos. 

En el caso colombiano, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el 

Decreto 1743 de 1994 reglamentario de dicha Ley, la Política Nacional de Educación 

Ambiental elaborada conjuntamente entre los Ministerio de Educación y Ambiente y, la 

Ley 1549 de 2012, dictan disposiciones para incorporar la educación ambiental en el 

país en los ámbitos formal y no formal. En el caso de lo formal, se plantea la 

implementación de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE, los cuales se abordan a 

partir de la identificación de situaciones y problemas ambientales que viven las 

instituciones educativas. En el ámbito no formal se proponen los Proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambiental-PROCEDA, desde donde se trabaja en función de 

problemáticas ambientales que viven las comunidades. 

En el caso Brasileño la Educación Ambiental está contemplada en Ley Federal 

nº 9.795 del 27 de abril de 1999, que dicta disposiciones acerca de la educación 

ambiental, institui la Política Nacional de Educación Ambiental y plantea las mismas 

bases de actuación de la política de educación ambiental en Colombia. A pesar de los 

avances en materia normativa, los resultados obtenidos no han sido los esperados, ni a 

nivel formal, ni a nivel no formal y, han dejado muchos interrogantes sobre el papel que 

ha tenido la educación ambiental en la formación de ciudadanos y en la solución de los 

problemas ambientales. La educación ambiental se ha fortalecido desde el punto de 

vista normativo, al punto que varios países cuentan con políticas nacionales y, se ha 

constituido en un componente fundamental en los sistemas educativos y en el ámbito no 

formal. 

La idea de una Educación Ambiental Comunitaria (o de Base Comunitaria) 

todavía es algo relativamente reciente. A nivel internacional, en el año 2014 ocurrió el 

VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en Lima, Perú, cuyo 

mensaje central fue "Educación Ambiental Comunitaria: Educar juntos para La 
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sostenibilidad de la vida". En la conferencia de apertura del congreso3, el sociólogo y 

ambientalista mexicano Enrique Leff habló sobre lo que entiende por principios de una 

"Educación Ambiental Comunitaria". Se inició su discurso defendiendo una Educación 

Ambiental capaz de revelar a las comunidades la complejidad y la interdisciplinariedad 

de las cuestiones ambientales a través de un diálogo entre el saber popular y el saber 

científico entre el saber teórico y el saber práctico. Para Leff, este giro, o en otras 

palabras, este cambio provocado por la Educación Ambiental Comunitaria, posee 

carácter epistemológico-pedagógico-político, posicionándose en contrapartida a una 

Educación Ambiental Hegemónica al considerar la Interculturalidad y el Diálogo de 

Saberes, El autor completó alegando no ser solamente una integración entre culturas 

distintas, sino también la integración entre diferentes saberes, incluyendo lo popular y lo 

científico. Leff prosiguió resaltando la necesidad de considerar los diferentes modos de 

comprender el mundo, de ver el mundo, de ser en el mundo y de construir el mundo. 

También defendió que la Educación Ambiental Comunitaria debe ir más allá de revelar 

a las comunidades la complejidad de las cuestiones ambientales, discutiendo también, 

las posibilidades para un futuro sostenible. 

Sureda (1990, p.180) incluye la educación ambiental comunitaria como parte 

de la educación no formal y la concibe como “programas educativos desarrollados en el 

marco de una comunidad pequeña –barrio o pueblo-, o a un grupo objetivo muy 

determinado, y orientados a la consecución de conocimientos y actitudes en relación a 

algún problema ambiental de la propia comunidad”. Desde nuestra perspectiva, la 

educación ambiental comunitaria además de conocimientos y actitudes, posibilita un 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo, así como el desarrollo de habilidades como la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la argumentación y la metacognición, 

entre otras, no solo frente a un problema ambiental, sino con relación al ambiente en 

general. 

En este mismo sentido, Novo (2012, p. 229) afirma que la educación ambiental 

no formal es aquella que siendo intencional como la formal, no se lleva a cabo en el 

                                                

 

 
3 Link para la Conferência de Abertura do VII Congresso Iberoamericano de Educação 

Ambiental em:< https://youtu.be/8DSVb7sZ-vc> 
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ámbito de instituciones educativas y planes de estudio reconocidos oficialmente, sino 

por parte de otro tipo de entidades y colectivos, etc., que la desarrollan de manera libre”, 

ya sea como una extensión o complemento de su actividad principal o como actividad 

característica del centro. 

Tréllez (2015, p.4) plantea que “la educación ambiental comunitaria expresa 

una trascendental expresión de la educación ambiental, que en América Latina ha 

venido desarrollándose de manera intensa en los últimos años. Su presencia, como 

enfoque fundamental, ha mostrado la necesidad de vinculación de todos los procesos 

formativos ambientales con las comunidades locales donde se desarrolla la vida y donde 

pueden y deben darse acciones de gran trascendencia hacia la consecución de un futuro 

sustentable”.  

El interés de este artículo está centrado en generar algunas reflexiones con 

relación a la educación ambiental comunitaria, por tanto, al hacer un análisis del por qué 

dicha educación no ha logrado posicionarse a nivel comunitario, se pueden apreciar 

diferentes razones que van desde la falta de formación de dinamizadores o educadores 

ambientales, hasta los intereses particulares de las entidades, empresas y otras 

organizaciones que desarrollan procesos formativos en este campo. En este sentido, a 

continuación, ahondaremos en algunas de estas problemáticas que hemos visto desde 

nuestra experiencia. 

FALTA DE FORMACIÓN DE DINAMIZADORES O EDUCADORES 

AMBIENTALES 

Los procesos de educación ambiental comunitaria o no formal son orientadores 

por profesionales en diferentes campos, muchos de los cuales no tienen formación 

específica en educación ambiental, sino que son formados en campos como la biología, 

la agronomía, la geología, la ecología, la sociología, incluso licenciados en ciencias 

naturales y educación ambiental; sin embargo, a pesar de la relación que tienen los 

campos de formación de estos profesionales con la educación ambiental, no tienen una 

mirada profunda del campo educativo en mención, lo que genera visiones y acciones 

reduccionistas de esta formación, vinculadas de manera general con corrientes o 

posturas naturalistas, conservacionistas, recursistas, ecologistas y sostenibles o 

sustentables. 
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Por lo anterior, se requiere que quienes orienten este tipo de procesos tengan 

una formación específica en educación ambiental o complementaria en caso de ser 

profesionales en otros campos del conocimiento. La formación en educación ambiental 

conlleva conocer y comprender las diferentes corrientes, perspectivas, discursos y 

prácticas de la educación ambiental, así como entender la complejidad ambiental, las 

problemáticas, conflictos y riesgos ambientales, de modo que pueda aportarse a la 

construcción de un pensamiento ambiental en las comunidades que conlleve a prácticas 

ambientales adecuadas. 

INTERESES PARTICULARES DE LAS ENTIDADES, EMPRESAS Y OTRAS 

ORGANIZACIONES 

De acuerdo a la normatividad vigente y como parte de la responsabilidad social 

o la mitigación de impacto ambiental, las empresas, entidades y organizaciones deben 

desarrollar procesos de gestión y educación ambiental, es así como desde su quehacer 

llevan a cabo programas, proyectos y acciones para dar cumplimiento a este 

requerimiento. 

De acuerdo a lo anterior, podemos apreciar varias cuestiones frente a lo que 

estas organizaciones realizan. Por un lado, cada entidad o empresa tiene unos intereses 

particulares que se hacen evidentes en sus acciones educativas; por ejemplo, si es una 

empresa hidroeléctrica o minera o maderera, su interés primordial es continuar con sus 

obras de explotación de los recursos naturales que requieren para su trabajo, por tanto, 

no harán hincapié en los procesos formativos en los impactos que generan. 

Lo otro es que hay entidades, corporaciones u organizaciones que pertenecen o 

hacen parte del Estado, unas de ellas son las Corporaciones Autónomas Regionales, que 

en Colombia según la Ley 99 de 1993 tienen la función por la ley de administrar, dentro 

del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 

las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Estas corporaciones antes de cumplir 

con su función de protección y conservación del ambiente y de lo que llaman “recursos 

naturales”, deben responder y obedecer a los intereses del Estado, en especial, de los 

Ministerios de Ambiente. 
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En todo esto hay un asunto paradójico y contradictorio y es que varias de estas 

entidades o empresas que explotan y deterioran la naturaleza, llevan a cabo procesos de 

educación ambiental con comunidades donde promueven el cuidado y conservación de 

los “recursos naturales”, es así como es cotidiano ver, por ejemplo, que empresas 

madereras que arrasan con bosques y con la biodiversidad en general, enseñen a las 

personas a cuidar los bosques y a sembrar árboles; o, empresas mineras que arrasan con 

bosques, contaminan el agua, el suelo y generan otros daños ambientales, enseñen a las 

personas a cuidar el ambiente. 

LA PRIORIDAD EM LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HÁ ESTADO EM LO 

FORMAL 

Si bien las políticas ambientales y educativas han planteado la incorporación de 

la educación ambiental a nivel formal y no formal, los mayores esfuerzos se han 

centrado en la escuela, en favorecer la inclusión de la dimensión ambiental como parte 

de los currículos, de manera transversal o interdisciplinar. En el caso de Colombia, la 

prioridad ha estado en la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares-

PRAE; en este sentido, las Secretarías de Educación, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental-CIDEA y 

otras entidades, han contribuido con esta finalidad, aunque los PRAE después de más de 

20 años de esta reglamentados, no han impactado las instituciones educativas como se 

quiso. 

En realidad, los aportes a la educación ambiental comunitaria o no formal no 

han sido tan evidentes como en la educación formal, aunque se resaltan algunas 

experiencias interesantes que vienen llevando a cabo algunas entidades, de manera 

especial, las Corporaciones Autónomas Regionales, así como algunas Organizaciones 

No Gubernamentales-ONG´s y también las iniciativas de las mismas organizaciones de 

base comunitaria interesadas en el tema ambiental. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA INSTRUMENTAL Y TÉCNICA 

Una cuestión a tener en cuenta en este tipo de procesos educativos, es la 

perspectiva y mirada que las entidades u organizaciones y demás, tienen acerca de la 

educación ambiental y las preguntas que surgen tienen que ver con: ¿Qué educación 



 66 

ambiental vienen promoviendo? ¿Cuáles son los reales intereses de las entidades que 

realizan este tipo de acciones? ¿A quién o quiénes benefician? ¿Para qué esa educación 

ambiental? ¿Qué estrategias se están implementando para trabajar la educación 

ambiental con las comunidades? Y aquí es donde aún existen grandes vacíos, porque 

dichas empresas u otras, no generan este tipo de reflexiones, sino que sus procesos son 

en general, instrumentales y técnicos, poco críticos y no posibilitan la comprensión de la 

complejidad ambiental. 

Ante problemas ambientales que son complejos surgen alternativas de solución 

instrumentales y técnicas como creer que reciclar y recoger basuras va a solucionar el 

problema de la generación de residuos sólidos. Lo que se puede percibir en muchos 

casos, es que no se tiene claridad frente a las causas de los problemas ambientales, por 

tanto, no se está atacando lo que genera dichos problemas, en el caso de los residuos 

sólidos no se aborda el tema del consumismo, ni se reflexiona frente a la cadena de 

extracción, producción, distribución y consumo que hay detrás de cada objetos o bien 

que se consume, nos conformamos con el producto final y no asumimos responsabilidad 

ni nos cuestionamos frente a la procedencia o el destino final de las “cosas”. 

RETOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

La educación ambiental comunitaria requiere, por un lado, de mayores 

esfuerzos, las comunidades están ávidas de procesos formativos que los capacite para 

entender la complejidad ambiental y, en ella, las múltiples interrelaciones entre el ser 

humano consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, para así, comprender cómo 

estas relaciones generan problemáticas y conflictos ambientales, pero también formas 

de interacción compatibles con la naturaleza que no alteren de manera significativa los 

ecosistemas. Por otro lado, el reconocimiento de las acciones que diferentes 

comunidades realizan en materia ambiental y educativa, en ocasiones, desconocidas.  

En este sentido, las entidades, empresas, incluso universidades, no deben 

plantear y realizar procesos de educación ambiental en desconocimiento del trabajo que 

dichas organizaciones de base comunitaria han desarrollado y que pueden aportar 

elementos valiosos para la comprensión del ambiente y de las situaciones particulares 

que los aquejan (problemáticas y conflictos ambientales). Este aspecto implica 

despojarnos de la idea que quienes vamos a las comunidades a realizar estos procesos 

educativos lo sabemos todo, tenemos el conocimiento y vamos a enseñarlo; contrario a 
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esto, debemos estar abiertos a las posibilidades de los saberes locales y lo que ellos 

pueden aportarnos y enseñarnos, por tanto, parte de nuestra tarea es posibilitar el 

diálogo de saberes para la comprensión de la complejidad ambiental y para aportar 

soluciones adecuadas y pertinentes a las problemáticas y conflictos ambientales, así 

como de propuestas educativas y ambientales. 

Tréllez (2015, p.4) sostiene que “al insertar como eje de sus acciones las 

comunidades, y comprometerse en una estrecha vinculación con ellas, la educación 

ambiental comunitaria se enmarca conceptualmente en una serie de elementos de 

reflexión y de acción, que pueden resumirse en siete (7) aspectos principales: a. La 

comunidad; b. El territorio, la territorialidad; c. La cosmovisión; d. La interculturalidad 

y la interdisciplinariedad; e. La participación y la ciudadanía; f. Los abordajes 

metodológicos; y g. La ética y la cultura ambiental”. 

El interés de la educación comunitaria radica en la actualidad en las grandes 

presiones que los gobiernos y las multinacionales ejercen sobre los territorios, de 

manera especial, sobre su patrimonio natural, bajo la perspectiva de un mal llamado 

“desarrollo”, hoy camuflado como desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Este 

desarrollo planteado e impuesto por organismos internacionales, así como por las 

grandes potencias, en realidad no genera un buen vivir ni un vivir bien, por el contrario, 

se encamina a un crecimiento económico a ultranza, que arrasa con la naturaleza, con la 

cultura, con la vida misma, por ello autores como Eschenhagen y Maldonado (2014) 

plantean como propuesta pensar en otras alternativas al desarrollo. 

Por lo anterior, las comunidades necesitan formación en educación ambiental y 

potenciar los procesos que ya conciben en su estructura organizacional, que les dan 

resultado, posibilitan su existencia y merecen ser reconocidos y difundidos de alguna 

manera, procesos con los cuales resisten y conservan su cultura y tradiciones, a pesar de 

la presión de los procesos de la globalización. Esto con la intención de hacer frente a ese 

gigante llamado “desarrollo”, al poder y la influencia de las multinacionales, a los 

intereses particulares de los gobiernos y las transnacionales que en sus discursos 

proponen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, planteando ese desarrollo 

capitalista, centrado en crecimiento económico, sin riqueza cultural, sin naturaleza y sin 

espiritualidad, pero que, en sus acciones apoyan desde el punto de vista político, los 

proyectos y acciones de las multinacionales, países desarrollados y organismos 
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internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 

Organización de las Naciones Unidas-ONU, entre otros. 

Con la intención de ejemplificar lo mencionado en el párrafo anterior, en 

Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos en su plan de desarrollo 2010-2014 la 

implementación de la “Locomotora minero-energética”, con la cual se contempló la 

apertura económica y alcanzar el desarrollo del país; sin embargo, esta propuesta, se 

convirtió como lo plantea Posada (2014)4 en una aplanadora que arrasó con el medio 

ambiente, con los derechos laborales y con la salud de los trabajadores de las minas y de 

paso con la soberanía nacional. 

Las preguntas que surgen frente a este tipo de planteamientos es ¿Qué 

desarrollo? ¿Quiénes se benefician de este desarrollo? ¿Desarrollo con quién? 

¿Desarrollo a costa de qué? Porque si es para que continúe prevaleciendo el desarrollo 

“económico” a costa de la explotación desmedida de nuestro patrimonio natural que 

genera presiones sobre el agua, el suelo, la biodiversidad, el territorio y la población, 

entre otros, entonces, se hace necesario formar a las comunidades para generar 

movimientos de protesta y resistencia frente a los modelos hegemónicos, así como 

potenciar las acciones que vienen desarrollando, con la intención de brindarles 

elementos que fortalezcan sus actividades y, que a su vez, sean capaces de plantear otras 

propuestas, otras acciones, otros proyectos, otras miradas, otras posturas, otros discursos 

y otras formas de apropiación de sus territorios. 

Para Tréllez (2015, pp. 7-8) la educación ambiental comunitaria tiene 

numerosas tareas, algunas de ellas son:  

• “Señalar como meta que todos aprendamos a convivir, a conocernos, a respetar 

las diferencias que nos alejan y convertirlas en pautas de interés mutuo y de 

relación, a crear futuros en función del bien común, en un acercamiento 

permanente con la naturaleza, las culturas y las diversas realidades. 

                                                

 

 
4 Tomado de Iván Posada en su artículo titulado: Locomotora minero-energética: contexto 

nacional, publicado en la página Agenda Prensa Rural, desde Colombia con las comunidades campesinas 
en resistencia, el martes 24 de junio de 2014. http://prensarural.org/spip/spip.php?article14460. 
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• Lograr mejoras concretas en las condiciones naturales y sociales, a nivel local, 

regional y nacional, con una visión de integración y armonía en los países y 

entre los países, entre los hombres y las mujeres, entre los grupos étnicos y los 

sectores sociales, entre las comunidades urbanas y rurales, entre los niños, 

adolescentes y jóvenes y los adultos, entre los científicos de las academias y los 

sabios comunitarios. 

• Aportar a la creación de nuevos saberes, nuevas formas de relación de la 

sociedad y la naturaleza, proponiendo y desarrollando alternativas diferentes 

para conservar el patrimonio natural y cultural hacia un futuro sustentable.  

• Plantear la creación de espacios donde se puedan compartir las vivencias, los 

saberes, las emociones y el diseño de futuros.  

• Promover una amplia participación, con la contribución de las artes y de las 

ciencias, de las tecnologías y de los saberes locales, de las visiones juveniles e 

infantiles y de la mirada experta de los mayores.  

• Propiciar la recuperación y revaloración de los saberes ancestrales y su 

aplicación en procesos activos comunitarios para el avance hacia futuros 

sustentables.  

• Acompañar los procesos de interpretación y valoración del patrimonio natural y 

cultural”. 

La perspectiva del Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde el Sur 

(GEASur)5, de la Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, de una Educación 

Ambiental de Base Comunitaria considera: 1) el contexto geopolítico latinoamericano; 

2) el Legado de las luchas sociales de América Latina como base político-teórico-

metodológica para pensar una Educación Ambienal no-norte-eurocentrica; 3) Historias 

de vida, memoria oral, cultura popular y saberes locales como elementos estructurantes 

                                                

 

 
5 El Grupo de Estudios en Educación Ambiental desde el Sur se propone a pensar una 

educación ambiental atenta a las perspectivas de los territorios del sul geopolítico global. El GEASur 
tiene como objetivo actuar en la enseñanza, investigación y extensión haciendo la interface de la 
educación ambiental en su vertiente crítica dando énfasis en las perspectivas de investigación en 
educación ambiental en el contexto de América Latina, aliándose las discusiones Sobre decolonialidad, 
interculturalidad y ecología de saberes. La perspectiva epistemológica adoptada por el GEASur se acerca 
a los campos de la educación popular, educación ambiental crítica y de la ecología política. 
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de las propuestas educativas, así como la visión de una educación ambiental capaz de 

auxiliar en la protección del patrimonio inmaterial de las comunidades; 4) las 

perspectivas de la Decolonialidad, Interculturalidad y Ecología de Saberes como ejes 

estructurantes; 5) una concepción de Educación Ambiental Crítica articulada a la 

Educación Popular, por medio del uso de metodologías participativas; 6) la visión de la 

Educación Ambiental como una herramienta de gestión popular de los recursos 

naturales; 7) Paulo Freire como referencial teórico-metodológico-político para la praxis 

de Educación Ambiental; 8) Educación Ambiental para la Justicia Socioambiental; 9) 

Investigación sentimental, investigación comprometida con la realidad social; 10) una 

propuesta Educativa que articula concepciones de Educación No Formal, Educación 

Formal y Educación Informal; 11) la dimensión Humana-Cultural-Política-Dinámica 

del Medio Ambiente, o sea, entendiendo el Medio Ambiente como un proceso, una 

elaboración constante, producto de las relaciones entre el ser humano y su medio; 12) 

Importancia de la Dimensión Inmaterial de las relaciones entre Humanos y Naturaleza, 

con destaque a la Espiritualidad ya la Trascendencia como elementos dialogantes con el 

campo de la Educación Ambiental. 

Si quisiéramos soñar podríamos decir que el ideal es que todos (Gobierno, 

empresas, organizaciones, universidades, comunidad en general, entre otros) 

pudiésemos contribuir al logro de dichas tareas o retos, pero como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, detrás de los procesos de educación ambiental comunitaria también 

hay intereses particulares que no permiten su cumplimiento en el sentido estricto de la 

palabra; también hay visiones reducidas y limitadas de la educación ambiental y del 

ambiente. 

En este sentido, es fundamental resaltar el papel de las universidades con 

relación al logro de estos retos, en tanto estas instituciones educativas tienen 

responsabilidad social y ambiental, por tanto, deben contribuir al desarrollo de la 

educación ambiental comunitaria a partir de la formación de dinamizadores y 

educadores ambientales; la ejecución de proyectos de investigación que permitan 

comprender esta educación, así como las problemáticas, conflictos y riesgos 

ambientales; la puesta en marcha de propuestas de educación ambiental comunitaria; y, 

el planteamiento de soluciones a las situaciones ambientales que viven los distintos 

territorios. 
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Al respecto, Tilbury (2001, p. 70) afirma que “no es sorprendente encontrar 

que el ímpetu y el enfoque de la educación ambiental está remodelándose al margen de 

la educación superior y las instituciones de capacitación de maestros. Las 

organizaciones comunitarias y ambientalistas atraen cada vez a más maestros para 

comprometerse con los temas ambientales a nivel curricular”. 

Finalmente, es importante mencionar el carácter político de la educación 

ambiental comunitaria, en tanto posibilita que las personas y organizaciones que habitan 

los territorios, sean capaces de tomar decisiones pertinentes frente a lo ambiental y a la 

educación. Este carácter político se hace evidente también en la manera como las 

comunidades se han organizado en diferentes lugares de América Latina, lo cual ha 

generado movimientos sociales de resistencia, protesta y defensa del ambiente, de los 

territorios y de la vida en general. 
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ANÁLISE DA DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O CAPÍTULO 3 - 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (DEDS) DA UNESCO, A 

PARTIR DA LEITURA DE “PEDAGOGIA DA AUTONOMIA” DE 

PAULO FREIRE 

Rafaella Sampaio Uchoa 

INTRODUÇÃO 

O documento Plano Internacional de Implementação da DEDS da UNESCO 

contém os eixos de base da DEDS em termos de planejamento e implementação, os 

objetivos primordiais, focos de atuação, principais perspectivas, entre outros. Neste 

recorte, procuramos identificar como as concepções de sustentabilidade e as 

perspectivas pedagógicas presentes no documento se distanciam de uma Educação 

Ambiental libertária e emancipatória, pensada a partir de Paulo Freire. Alguns conceitos 

e perspectivas de Paulo Freire foram utilizados como categorias de análise do 

documento, a partir da metodologia de Análise de Conteúdo segundo Bardin, 

especificamente em Análise Documental. A Análise Documental é entendida como 

sendo a interpretação ou a ressignificação do conteúdo original de um documento, 

atribuída pela leitura crítica do pesquisador (Bardin, 2011). A análise desta pesquisa em 

questão partiu de questionamentos que embasaram o estudo: a EDS presente no 

discurso da UNESCO preserva que tipo de educação? Preconiza que tipo de educação 

embutida no termo “educação para o desenvolvimento sustentável”? Quais propostas 

pedagógicas são reforçadas no escopo da DEDS? Estes e outros questionamentos foram 

acompanhados pela leitura de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que nos traz a 

conceituação de uma educação libertária e emancipatória, entendida como uma 

educação capaz de construir, no processo educativo, uma consciência das condições de 

opressão entre opressores e oprimidos, capaz de desvelar os caminhos possíveis para 

que os sujeitos se libertem destas condições. Procurou-se, a partir destes referenciais, 

tecer diálogos com o campo da Educação Ambiental Crítica, a fim de embasar uma 

reflexão acerca dos aportes teóricos para esta abordagem, intencionando ampliar o 

debate da própria perspectiva crítica, uma vez que, segundo Loureiro, esta é 

compreendida como 
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práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, 
conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da 
realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 
individuais e coletivos no ambiente. (LOUREIRO, 2005, p.15). 

Neste contexto, o trabalho aqui apresentado está dividido na apresentação do 

conceito de EDS na UNESCO e na análise de trechos do documento que fundamenta a 

DEDS, segundo critérios de análise que emergem de Paulo Freire. 

A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNESCO 

A ideia de “desenvolvimento sustentável” (DS) surge a partir do relatório 

Brundtland. O documento foi publicado em 1987, trazendo ao mundo pela primeira vez 

o conceito de “desenvolvimento sustentável”, definido como “desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações

futuras atenderem suas necessidades” (UNESCO, 1987). 

Além disso, a ideia da cooperação entre as nações e a necessidade de 

diplomacia política é muito presente desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, 

sendo associada a todos os encontros internacionais de Educação Ambiental da ONU 

(Organização das Nações Unidas). 

A partir disto, a discussão acerca do desenvolvimento sustentável, no âmbito 

da UNESCO, começa a se situar em seus documentos, orientando políticas e apontando 

diretrizes estratégicas para a implementação das propostas coerentes com o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Podemos observar que esta concepção procura promover 

a criação de políticas que articulem as dimensões social, econômica e ambiental. Para a 

instituição, “soluções tecnológicas, regulação política e instrumentos financeiros, 

isolados, não são suficientes para transformar modos de pensar e de agir” 6. 

Dessa forma, ao situarmos a educação como uma dimensão pragmática e uma 

ação que irá promover o "desenvolvimento sustentável", sintetizado em força de 

educação para o desenvolvimento sustentável, imediatamente identificamos as 

                                                

 

 
6 Disponível em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ acessado 17/01/2016 
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premissas deste projeto como estruturante de uma perspectiva de educação que se 

compromete com eixos propulsores de uma ideia força: o desenvolvimento sustentável.  

No entanto, na ideia de desenvolvimento, encontramos a polissemia e a 

multiplicidade de possibilidades de se pensar o que significa este desenvolvimento. Tal 

polissemia se multiplica quando olhamos para a ideia de ‘sustentável’, criando um 

ambiente propenso para o apaziguamento das tensões inerentes ao debate do 

desenvolvimento e ao debate da sustentabilidade. 

A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 

LEITURA DA PEDAGOGIA DA AUTONOMIA DE PAULO FREIRE 

Quando pensamos em Paulo Freire, há de se reconhecer sua enorme 

importância para o universo educativo, entendendo este não apenas como os espaços 

formais de ensino, mas como todos os planos que constituem os processos de 

aprendizagem. Analisando o documento da DEDS com o propósito de pensar uma 

“educação para o desenvolvimento sustentável” disposta a ir além de um pragmatismo 

que enclausura a educação em uma sustentabilidade elaborada a partir de preceitos do 

desenvolvimento; as contribuições de Paulo Freire se fazem não apenas necessárias, 

mas urgentes, na busca de romper os laços com uma educação notadamente pragmática 

embutida na proposta da EDS. Este rompimento carrega consigo a reconciliação com 

uma educação emancipatória e libertária, que seja capaz de problematizar uma 

cidadania cujas raízes estão fincadas em seus respectivos territórios, dialogando com 

sua historicidade. Uma análise feita com as lentes de Paulo Freire, embora não seja uma 

tarefa simples, encaminha este rompimento e esta reconciliação para a construção de 

uma criticidade que se dispõe a contribuir para respectivos apontamentos na proposta da 

EDS da UNESCO, por mais desafiador que possa ser. Em uma obra dedicada a buscar 

estas linhas de aproximação, chamada “Educação Ambiental: dialogando com Paulo 

Freire”, Layrargues (2014), percebe-se um equilíbrio de forças:  

Paulo Freire nos brinda com uma fórmula possível de lidar e transformar 
a realidade presente no mundo. A leitura e compreensão do mundo em 
Paulo Freire é a possibilidade de tomar o destino nas próprias mãos. É a 
possibilidade de se construir outro projeto societário, por meio da 
Educação. (...) Uma coisa é certa: Paulo Freire está presente na educação 
ambiental (LAYRARGUES, 2014, p. 10). 

Layrargues traz à tona a importância que Paulo Freire representa para este 

campo social, mas, além disso, coloca que a dimensão freireana tratada na Educação 
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Ambiental, em sua “vocação problematizadora”, tem a habilidade de exercer uma 

ruptura com o senso comum já naturalizado de uma Educação Ambiental “conteudista, 

normativa, instrumental, acrítica, etapista e a-histórica”. E vai além, sugerindo que o 

pensamento freireano seja capaz de oferecer possibilidades de “enfrentamento e 

superação das formas de opressão, controle e poder autoritário” (LAYRARGUES, 

2014, p.7). 

A seleção do que foi destacado no documento da DEDS se refere a 

perspectivas e ao uso de termos e conceitos que podem ser pensados a partir de Paulo 

Freire. Poderia parecer contraditório ou, por outro lado, redundante, trazer algumas 

categorias freireanas para a análise deste documento, pois em muito do que já foi 

discutido, fica claro que a proposta de uma educação emancipatória e crítica não está, de 

fato, presente no que a UNESCO conceitua como seu EDS. Desta forma, é pertinente 

que o leitor se pergunte, neste momento, a verdadeira contribuição do uso de Paulo 

Freire em uma análise documental, onde suas perspectivas sobre educação são tão 

ausentes. Impulsivamente, podem surgir questionamentos do tipo: “Como colocar frente 

a frente duas perspectivas que não dialogam entre si e por que fazê-lo?” A própria 

pergunta já carrega a resposta. Em primeiro lugar, parte-se de um entendimento sobre o 

diálogo que não vem de uma convergência, e sim de uma divergência. 

A necessidade do diálogo se faz ainda mais urgente à medida que as partes 

envolvidas se distanciam uma da outra para, justamente a partir de um ponto de tensão, 

investirem na construção de uma prática educadora, onde se aprenda mutuamente; não 

na busca de um acordo superficial ou de um consenso apaziguador, mas em um 

aprendizado que seja capaz de desvelar, ressignificar ou contribuir em um caminho que 

contemple uma educação problematizadora. Isto não dispensa a presença do confronto e 

do conflito, pois é partindo dele e o reconhecendo, que se propõe a prática dialógica. 

Segundo o próprio autor: 

Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar neste 
texto saberes que me parecem indispensáveis à prática docente de 
educadoras ou educadores críticos, progressistas, alguns deles são 
igualmente necessários a educadores conservadores. São saberes 
demandados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a 
opção política do educador ou educadora (FREIRE, 2006, p.21). 
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O “ESPÍRITO CRÍTICO” DA EDS E A CRITICIDADE EM PAULO FREIRE 

Os conceitos e abordagens que orbitam em torno da educação, no documento 

da DEDS, são muitos. Existe uma apropriação de um discurso e de termos que são 

colocados como críticos. Um trecho da Sessão I denota esta perspectiva: 

A EDS promove os mesmos saberes, bem como o desejo de continuar 
aprendendo, de cultivar o espírito crítico, de trabalhar em grupo e de 
procurar e aplicar os conhecimentos. Desta maneira, os educandos estarão 
bem mais equipados para tomar decisões que levem ao desenvolvimento 
sustentável. (UNESCO, 2005, p.45). 

A criticidade aparece também no Resumo Executivo do documento, quando, 

entre outras coisas, coloca que: 

A EDS reflete a preocupação por uma educação de alta qualidade e 
apresenta as seguintes características: (...) desenvolver o pensamento 
crítico e a capacidade de encontrar solução para os problemas: ensinar a 
ter confiança ante os dilemas e desafios em relação ao desenvolvimento 
sustentável. (UNESCO, 2005, p. 19). 

Ainda na Sessão I, no item que aborda os “Espaços de Aprendizado”, o qual se 

localiza em “Perspectivas”, o texto aponta a importância do ensino superior na 

construção do pensamento crítico: 

A educação superior deve enfatizar experiências fundamentadas nas 
pesquisas: nas coletas de dados, nas soluções de problemas e nas 
abordagens de sistemas interdisciplinares, bem como no pensamento 
crítico. Os currículos precisam ser desenvolvidos incluindo conteúdo, 
materiais e ferramentas, assim como estudos de casos e identificação das 
melhores práticas. (UNESCO, 2005, p.63). 

Estes são exemplos em que a perspectiva crítica aparece no documento, trazida 

ainda em outros momentos. A questão para a qual se deve atentar é a forma com que 

esta é usada, na construção do que se entende por “pensamento crítico” ou “espírito 

crítico”. Quando estes termos são trazidos, não existe um aprofundamento acerca do 

conceito de criticidade, ou educação crítica; pelo contrário, estes aparecem desprovidos 

de uma argumentação que os contextualize, como se aparecessem apenas como uma 

“obrigatoriedade” de estarem presentes. 

A proposta de uma dimensão crítica na EDS, além de não ser fundamentada 

epistemologicamente, é anulada por uma dimensão que se contrapõe a educação em 

perspectiva crítica, em passagens do texto que, apesar de sugerirem uma educação 

transformadora, não problematizam suas próprias premissas. Em um momento da 

Sessão I (“EDS: Promover Valores”), um trecho é destacado em caixa de texto com o 
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seguinte título: “Papéis-chave para a educação” e itemizado nas seguintes definições: 

“A educação deve inspirar a crença que cada um de nós tem o poder e a 

responsabilidade de introduzir mudanças positivas em escala global”; “A educação é o 

principal agente de transformação para o desenvolvimento sustentável, aumentando a 

capacidade das pessoas de transformarem sua visão de sociedade em realidade”; “A 

educação incentiva os valores, comportamento e estilos de vida necessários para um 

futuro sustentável”; “A educação fortalece a capacidade de reflexão orientada para o 

futuro”. 

A educação por si mesma é parte de um sistema econômico mais amplo e 
é influenciada pelos padrões de oferta e demanda, pelos níveis de taxação 
e por outras forças econômicas, que também funcionam como 
reguladoras do meio ambiente. Para que a EDS encontre seu caminho nas 
ofertas educacionais que respondam às forças do mercado, torna-se 
importante influenciar as normas e o funcionamento do mercado 
(UNESCO, 2005, p.56). 

O posicionamento crítico da EDS não se dispõe em questionar esta 

mercantilização da educação e vai além: naturaliza este processo, considerando 

fundamental achar seu espaço nas chamadas ofertas educacionais do mercado 

educativo. Este posicionamento não é neutro, se coloca a serviço das forças de mercado, 

como o próprio trecho diz. O item “Perspectivas Econômicas” tem três subitens que se 

classificam em Redução da Pobreza, Responsabilidade das Empresas e Economia de 

Mercado. Nenhuma delas propõe discussão ou reflexão problematizadora sobre as 

correlações sociais e econômicas destes universos. Paulo Freire contribui na análise 

deste trecho: 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda 
solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos 
de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, 
passa a ser ou a virar quase natural (FREIRE, 2006, p.19). 

A associação com esta abordagem freireana se faz no sentido de demonstrar 

como o discurso da UNESCO acolhe a educação mercantilizada, fazendo-a parecer algo 

comum, normal, cotidiano e que a perspectiva crítica da educação nesta instituição se 

ensurdece e fecha os olhos para este fenômeno, assumindo sua ausência em questioná-

lo, assumindo sua legitimação. Naturalizar e desnaturalizar. 

No que tange uma correlação entre Paulo Freire e o pensamento crítico, é 

indispensável colocar o que o autor entendia ser esta educação construída com 

criticidade. Na elucidação sobre “saberes demandados para a prática educativa em si 
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mesma, qualquer que seja a opção política do educador ou educando” (FREIRE, 2006), 

destaco o momento em que Paulo Freire aponta a criticidade como demanda para o 

ensinar. Partindo disto, amarra a criticidade aos pés da curiosidade, que em se fazer 

crítica, passa da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. Este é um ponto 

importante a ser tocado: um discurso que se debruça na prática educativa, ausente de 

construção epistemológica, esvazia o leitor (neste caso, coloco o leitor como um 

educando, pois um texto, um livro, um material didático que se propõe em educar, 

ocupa o espaço de educador e o leitor, de educando) da própria curiosidade 

epistemológica e consequentemente, não convoca seu potencial indagador. 

Documentos encharcados de generalizações que se proponham a melhorar o 

mundo podem fazê-lo de diferentes formas; com a intenção de pasteurizar o 

pensamento, homogeneizando a leitura do mundo, ou instigando uma leitura 

problematizadora da realidade do tempo presente, realidade viva, historicamente 

construída e, consequentemente, capaz de motivar o educando a questioná-la e 

transformá-la. Esta instigação que vem de um texto, de um livro, de uma aula, de uma 

conversa ou de qualquer outra prática educativa, é capaz de fazer emergir uma 

curiosidade que tira o educando de uma zona de conforto e o põe em uma zona de 

movimento com a habilidade de fazê-lo encontrar seu próprio caminho para a 

transformação desta realidade problematizada. Na ausência da problematização, não 

existe a motivação para a curiosidade epistemológica. Na ausência da curiosidade 

epistemológica, a inquietação não acontece. Na ausência da inquietação, não se 

questiona, não se pergunta a si mesmo como e por que (...) e o pensamento crítico 

simplesmente não aflora. 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e nos põe 
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos. (...) Como manifestação presente à 
experiência vital, a curiosidade humana vem sendo histórica e 
socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção 
da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das 
tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o 
desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil (FREIRE, 
2006, p.32). 

Na falta de uma elaboração histórica, em um pacto com a curiosidade ingênua 

(não que seu posicionamento seja ingênuo, mas em uma inclinação de educar 

ingenuamente), a proposta da EDS leva a educação e o meio ambiente para o palco, 

iluminados pelos refletores do senso comum. A EDS pensa um futuro sustentável, 
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dedica seus esforços ao tempo que está por vir, ao planeta que vamos deixar; apagando 

a realidade do tempo presente, retirando dos educandos a “experiência social que eles 

têm como indivíduos” (FREIRE, 2006), no afastamento das realidades concretas. A 

motivação de uma curiosidade ingênua cabe como uma luva em uma educação cujos 

objetivos se voltam para um futuro idealizado, descompromissado com as formas de 

contemplação do presente. Esta questão é mais sobre a problematização e o senso crítico 

do papel educativo do que o futuro ou o presente, propriamente dito. Segundo Paulo 

Freire, 

A desproblematização do futuro numa compreensão mecanicista da 
História, de direita ou de esquerda, leva necessariamente à morte ou à 
negação autoritária do sonho, da utopia, da esperança. E que, na 
inteligência mecanicista, portanto determinista da História, o futuro é já 
sabido. A luta por um futuro assim ‘a priori’ conhecido prescinde da 
esperança. A desproblematização do futuro, não importa em nome de quê, 
é uma violenta ruptura com a natureza humana social e historicamente 
constituindo-se. (FREIRE, 2006, p.73). 

“CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO”: TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO? 

Assim como outros termos e grifos presentes no texto do documento da DEDS, 

este é um dos itens que mais demarcam a perspectiva instrumentalista sobre educação. 

O uso das palavras capacitar e treinar, esvaziam o processo educativo do 

reconhecimento da identidade cultural do educando, correndo o risco de posicionar o 

discurso da prática educativa em um espaço autoritário, superior, vertical. O perigo de 

confundir o ‘ensinar’ com o ‘treinar’ ou o ‘capacitar’ se dá na iminência de meramente 

transferir conhecimento, depositar conteúdos julgados como melhores, na busca de se 

alcançar um resultado considerado bom. 

Na busca de evitar um caráter colonizador do pensamento do outro, em um 

processo que pode se desenvolver em um verdadeiro atropelamento, Paulo Freire 

convida o “reconhecimento e a assunção da identidade cultural” (FREIRE, 2006) para a 

importância no fazer educativo: 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 
as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o educador ensaiam a experiência profunda de assumir-se. (...) 
A questão da identidade cultural, de quem fazem parte a dimensão 
individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 
fundamental na prática educativo-progressista, é problema que não pode 
ser desprezado. É isto que o puro treinamento do professor não faz, 
perdendo-se e perdendo-o na estreita e pragmática visão do processo. (...) 
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A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 
treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam 
donos da verdade e do saber articulado (FREIRE, 2006, p.42). 

Apesar da presença das palavras “capacitação e treinamento” em um 

documento que fala de educação, seria um tanto quanto precipitado afirmar, apenas a 

partir deste emprego, que esta perspectiva é pragmática, rasa, superficial em sua 

proposta. O uso destas palavras é um indicativo desta visão instrumentalista; mas se faz 

necessário, para uma conclusão construída, uma análise que se aproxime do conteúdo 

que se encontra neste rótulo. 

A Seção II do documento da DEDS, chamada de “Atores e Estratégias”, dedica 

um espaço específico para colocar sete estratégias como sendo fundamentais no alcance 

do desenvolvimento sustentável. São elas: promoção e projeção; consulta e apropriação; 

parcerias e redes; capacitação e treinamento; pesquisa e inovação; uso das tecnologias 

de informação e comunicação e monitoramento e avaliação. A quarta estratégia - 

“capacitação e treinamento” - é apresentada junto ao cumprimento de “abordagens que 

fornecem habilidades duradouras que poderiam ser aplicadas na prática” Estas 

abordagens são chamadas de “áreas-chave” e são itemizadas em: 

1) Comunicação e Conscientização; 

2) Planejamento, Gestão e Avaliação; 

3) Treinamento e Capacitação de Educadores; 

4) Instrumentos de análise; 

5) Conteúdos e Materiais Didáticos e 

6) Metodologias Pedagógicas 

O item 3 preconiza que: 

No sistema de educação formal e nos contextos não formais de educação, 
o nível de conhecimento e entusiasmo do educador torna-se fator-chave 
na estimulação do interesse dos alunos e no reconhecimento das questões 
relativas ao desenvolvimento sustentável. As atitudes e métodos que o 
educador emprega devem refletir os valores do desenvolvimento 
sustentável, assim como ajustar-se às normas mais elevadas da prática 
pedagógica (UNESCO, 2005, p.77). 

Pode uma prática educativa concebida no ato de treinar ou de capacitar, ser 

crítica e libertária, nas complexidades que envolvem questões socioambientais? No 

trecho acima, percebe-se que toda a construção em torno do processo educativo, 
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envolvendo os educadores e educandos, converge para o alcance do desenvolvimento 

sustentável. O tom recomendatório e praticamente impositivo que predestina as atitudes 

e a metodologia do educador rumo aos “valores do desenvolvimento sustentável”, 

aprisiona as mãos do educador em seu fazer educativo e pedagógico, negando todas as 

outras possibilidades que não são “validadas” dentro da noção que supostamente 

constituem tais valores. O reconhecimento dos sujeitos sociais e históricos envolvidos 

na prática educativa, neste modelo de cartilha que pressupõe sua obediência e 

cumprimento, só se torna possível com uma leitura crítica capaz de usá-la “ao 

contrário”, ou de “subvertê-la”, na contra proposta de uma educação que busque a 

autonomia e a historicidade dos sujeitos e dos territórios. É com este fim que se propõe 

uma análise sobre contribuições freireanas. Como se o vício do ato de rotular e amarrar 

a educação em reducionismos deste tipo, não fosse o suficiente, o trecho ainda se alonga 

em sugerir que a metodologia e a atitude do educador também devem se conformar a 

normas elevadas da prática pedagógica. Lê-se: uma prática pedagógica marcada com 

padrões de excelência e com selos de “boa qualidade”. O que se entende por 

sustentabilidade se transforma, assim, em um conteúdo que deve ser ensinado no 

ajustamento de normas. Paulo Freire distingue formação de treinamento, quando afirma 

que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 

destrezas (...) daí a crítica presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua 

ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia” (FREIRE, 2006, p.14). 

A “AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS”: EDUCAÇÃO BANCÁRIA? 

A discussão em torno desta crítica se relaciona em muito com o conceito de 

educação bancária, de Paulo Freire. Não são raros os momentos da DEDS em que é 

expressada a proposta de transferência de conhecimentos, valores e habilidades 

necessárias para o cumprimento do desenvolvimento sustentável. O item “Espaços de 

Aprendizado”, que pertence ao espaço reservado para as “Perspectivas”, grifa-se trechos 

como: 

As diferentes partes do sistema educacional, incluindo instituições 
religiosas e oportunidades de aprendizagem fora destes sistemas, 
desempenham diferentes funções no que diz respeito ao programa EDS, 
mas seu objetivo é o mesmo – capacitar o aprendiz a adotar práticas e 
comportamentos que incentivem o desenvolvimento sustentável tanto 
individual como coletivamente (UNESCO, 2005, p.56). 
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O trecho continua relacionando a penetração das perspectivas da EDS nos 

segmentos do ensino, começando na Educação Infantil, chegando até o Ensino Superior, 

trazendo, neste contexto, a “aquisição de conhecimentos”: 

O programa EDS exige que se reexamine a política educacional, no 
sentido de reorientar a educação desde o jardim de infância até a 
universidade e o aprendizado permanente na vida adulta, para que esteja 
claramente enfocado na aquisição de conhecimentos, competências, 
perspectivas e valores relacionados com a sustentabilidade. Para isso é 
necessário revisar os objetivos e conteúdo dos currículos para 
desenvolver uma compreensão interdisciplinar da sustentabilidade, social, 
econômica, cultural e ambiental (UNESCO, 2005, p.57). 

Como se pode perceber, esta dimensão fica bem demarcada em vários 

momentos, representada em diferentes propostas, como a reforma do currículo e de 

políticas de educação, a interdisciplinaridade, a diversidade participativa através de 

distintos espaços de aprendizagem e a intenção formativa, que deve passar por todos os 

segmentos da educação. Aqui se faz necessário mais um destaque que demanda certo 

cuidado na leitura do texto. A clareza na expressão desta proposta instrumentalista é 

seguida por um discurso que a ameniza, na oferta de mais elementos, podendo levar o 

leitor a entender que esta dimensão pode ser amortecida, na negação da mera 

transferência do conhecimento. Este amortecimento aparece no seguinte trecho: 

Isto inclui habilidades relacionadas ao pensamento crítico e criativo, à 
comunicação oral e escrita, à colaboração e cooperação, à gestão de 
conflitos, à tomada de decisões (...) e à cidadania prática. Os sistemas 
educacionais precisarão de reformulação para que este tipo de 
aprendizagem seja validado por meio de um sistema de avaliação e que a 
formação dos docentes os prepare para processos de aprendizagem 
ativos/interativos, em vez de transferência unilateral de conhecimento 
(UNESCO, 2005, p.57). 

Esta perspectiva é agravada quando se tenta convencer que os sistemas de 

ensino devem ser reformulados, para que não deixem que a EDS se torne uma maneira 

de transferir conhecimento unilateralmente. Em outras palavras, acontece um 

convencimento perverso, que propõe claramente suas premissas e depois se constrói em 

relações que passam a depender umas das outras e, por fim, ocorre um mecanismo de 

transferir a responsabilidade a todo este movimento que deve supostamente funcionar, 

como se tivesse uma espécie de “vida própria”. Uma lógica que traz boas intenções, por 

trás da sugestão de uma educação apolítica e bancária. 



 88 

A analogia com o conceito de educação bancária de Paulo Freire parte destas 

análises e busca uma forma de desvelar este discurso. O autor revela esta concepção 

com o papel das funções narradoras, dissertadoras, no âmbito da prática educativa: 

Há uma quase enfermidade da narração. (...) Nela, o educador aparece 
como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. 
Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em 
que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. (...) Desta 
maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos 
são os depositários e o educador, o depositante. Em lugar de comunicar-
se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras 
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 
concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que 
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores das coisas 
que arquivam (FREIRE, 2006, p.66). 

Neste sentido, Paulo Freire identifica a educação bancária como instrumento da 

opressão, “refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da ‘cultura do silêncio’, 

que mantém e estimula a contradição”. Este silenciamento se relaciona com o que se 

entende pela ‘opressão ambiental’, gerando ‘oprimidos ambientais’, na dimensão 

ambiental da ideia de opressão elaborada pelo autor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao trazer as concepções sobre educação e sustentabilidade no âmbito da 

UNESCO, nossos esforços se concentram em desvelar a expectativa de educadores, que 

corre o risco de ser ingênua quanto à atuação da UNESCO, principalmente no que se 

refere a incorporação dos discursos presentes na proposta de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, este trabalho não sugere que estes 

discursos sejam por completo ignorados, dada a realidade de seu forte impacto no 

âmbito educativo, mas que sejam questionados e utilizados de uma forma que não 

violente as realidades, conflitos e problemas locais, no que diz respeito às práticas 

educativas. 

A análise de trechos do documento da DEDS através de conceitos de Paulo 

Freire representa uma alternativa para perspectivas da Educação Ambiental Crítica e 

neste trabalho em específico, nos coloca em um lugar que nos possibilita visualizar os 

caminhos possíveis de se romper com uma educação colonizadora e consensual. Aqui, 

Paulo Freire é indispensável na busca de tentativas que denunciam a ausência de uma 
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proposta educativa problematizadora no documento analisado da DEDS. Esta 

invisibilidade aparece, por exemplo, na proposta utilitarista que embasa o Programa de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, identificada nas análises do documento. 

Diante destas percepções, sugere-se que o documento não dá conta de discutir 

(não responde) as problemáticas e discussões que constituem a crise ambiental, no 

apagamento da dimensão histórica dos problemas ambientais, na proposição de uma 

educação que se afasta de seu próprio compromisso crítico na construção e no exercício 

da cidadania. Isto aparece na forma de um discurso que pode ser interpretado como 

instrumentalista, representado no cumprimento de metas e agendas. 

Diante disto, a partir das perspectivas da Educação Ambiental Crítica, sugere-

se que, partindo de Paulo Freire, é possível buscar caminhos de pedagogizar a crise 

ambiental que se constitui em condições de opressão e que demanda uma educação 

construída nos princípios da autonomia e da libertação destas condições opressoras. 
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OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E O CAPÍTULO 4 - 

PROJETO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENTO NO MORRO DA 

FORMIGA, RIO DE JANEIRO, RJ 

Lucas Neves da Cunha 

Celso Sánchez 

INTRODUÇÃO 

O modelo desenvolvimentista vigente vem gerando uma série de conflitos 

socioambientais, devido à exaustão da exploração dos recursos naturais e sociais, 

levando os organismos internacionais a adotarem medidas políticas em escala mundial 

para a superação da crise ambiental. Tal crise é uma consequência do capitalismo 

tardio7 (FRIGOTTO, 2011) e como resposta a ela, a classe dominante tem como solução 

a reformulação ideológica baseada na temática ambiental. Com isso, a “representação 

social” (XAVIER, 2002)8 sobre esta, transforma conceitos que ganham prefixos (eco, 

green, etc.) e sufixos (ambiental, sustentável, verde, etc.); estes, por sua vez, ganham 

notoriedade nos encontros internacionais sobre meio ambiente. 

Os documentos internacionais refletem a relação diplomática de disputa de 

poderes e interesses (OLIVEIRA, 2011). Os princípios determinados por eles enaltecem 

o progresso e o desenvolvimento econômico, associando a pobreza e o 

                                                

 

 
7 O capitalismo tardio [...] é dado originariamente por Ernest Mandel (1972) dentro de uma 

visão marxista de economia e das crises do sistema capitalista. Designa a fase atual do sistema capital, 
que tem como caraterísticas a expansão das grandes corporações multinacionais, a globalização dos 
mercados e intensificação dos fluxos internacionais do capital. Para Mandel (1972), trata-se mais 
propriamente de uma crise de reprodução do capital do que um estágio de desenvolvimento, uma vez que 
o crescimento do consumo (e, portanto, da produção) tornar-se-ia insustentável pela exaustão dos recursos 
naturais (FRIGOTTO, 2011, p. 19). 

8 parafraseando Foucault (1990), as palavras começam a se descolar das coisas. Em seguida, o 
conceito vai sofrendo mudanças determinantes para a constituição de uma ciência social: o enfoque 
subjetivo cede lugar a uma reflexão que prima pela objetividade − momento representado, 
fundamentalmente, por Durkheim e Marx − agora a representação é interpretada como fenômeno inscrito 
na história, nas relações materiais, na vida social (XAVIER, 2002, p. 20). 



 92 

subdesenvolvimento à crise ambiental, como ilustra a Proclamação 4 da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano: 

Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais está 
motivada pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo 
muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência humana 
digna, privada de alimentação e vestuário, de habitação e educação, de 
condições de saúde e de higiene adequadas. (ESTOCOLMO, 1972). 

Quando se estabelece “níveis mínimos para uma existência humana digna” 

cria-se um padrão de vida baseado nos países considerados desenvolvidos e, assim, não 

se leva em conta a heterogeneidade cultural do planeta e os diferentes “modos de vida” 

que ainda resistem, como o conceito visitado em um estudo sobre os aborígenes, onde 

se verificou que “conjunto de preceitos, das normas ancestrais de vida que, vividos 

intensamente pelas pessoas da tribo, fazem-na ser guarani” (BRANDÃO, 1994, p. 35). 

A partir dessa lógica homogeneizante foi criado como solução “inovadora” 

para a superação das questões ambientais o desenvolvimento sustentável, conceito que 

traz implícito uma política neoliberal a favor do grande capital das empresas 

internacionais, contribuindo para o “Novo Imperialismo” e a hegemonia dos Estados 

Unidos (HARVEY, 2006 apud OLIVEIRA, 2011). Esta teoria de Harvey dialoga com o 

conceito de países de capitalismo dependente 9de Florestan Fernandes10 que evidencia a 

sujeição ideológica dos países “subdesenvolvidos” da América Latina aos países de 

capitalismo central. Desta forma se constrói o discurso hegemônico baseado em ideais. 

[...] as ideologias não são de modo algum arbitrárias; são fatos históricos 
reais, que devem ser combatidos e revelados em sua natureza de 
instrumentos de domínio, não por razões de moralidade, etc., mais 
precisamente por razões de luta política: para tornar os governados 
intelectualmente independentes dos governantes, para destruir uma 
hegemonia e criar outra, como momento necessário à subversão da 
práxis. (GRAMSCI, 1999, p. 193). 

O trabalho investigou como a industrialização e o progresso são resultados da 

influência do discurso ideológico hegemônico e como este se reformulou com a crise 

                                                

 

 
9 Países de capitalismo dependente são aqueles que têm sua classe dominante, a elite burguesa, 

subordinada a elite burguesa dos países de capitalismo central (FERNANDES, 1975 apud FRIGOTTO, 
2011). 

10 Sociólogo e político brasileiro. Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. 
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ambiental. Para tanto foi analisado o projeto Mutirão de Reflorestamento e seu 

histórico. 

Através da ideologia, é montados um imaginário e uma lógica da 
identificação social com a função precisa de escamotear o conflito, 
dissimular a dominação e ocultar a presença do particular, enquanto 
particular, dando-lhe a aparência do universal.[...] O discurso ideológico é 
um discurso feito de espaços em branco, como uma frase na qual 
houvesse lacunas.[...] é graças aos brancos, graças as lacunas entre as 
suas partes, que esse discurso se apresenta como coerente. (CHAUÍ, 
1981, p. 21-2). 

Dessa forma, um recorte foi feito do macro para o micro, partindo do cenário 

internacional até a realidade local de uma favela carioca limítrofe ao Parque Nacional 

da Tijuca, o Morro da Formiga. 

A FAVELA, O DESENVOLVIMENTO E O PROJETO MULTIRÃO 

No final do século XIX e início do século XX, a revolução industrial havia 

chegado às maiores cidades brasileiras da época, fato que somado com a crise da 

economia agrícola e o fim da escravidão, impulsionou a migração do campo para as 

cidades (FONTES & COELHO, 1989). Segundo o IBGE (2010), na década de 60 o 

Brasil era um país agrícola com uma taxa de urbanização de apenas 44,7% e, 40 anos 

depois, a população urbana já representava 84,4%. As consequências desta mudança de 

modo de vida que ocorre de forma abrupta, refletem na organização sócio espacial das 

cidades. 

As problemáticas da saúde pública no centro do Rio de Janeiro ocorreram 

principalmente pela falta de saneamento da cidade, em conjunto com o inchaço 

populacional. A visão elitista das classes dominantes da República Velha trazia o 

conceito de “higienização da cidade”, atribuindo a insalubridade aos pobres (FONTES 

& COELHO, 1989). Desse modo se inicia a política pública de combate às ocupações 

populares. “No início do século este discurso tem como alvo os cortiços, casas de 

cômodo e avenidas. Em meados do século o alvo são as favelas” (FONTES & 

COELHO, 1989, p.296). 

Neste contexto, as indústrias passam a se instalar na região da Grande Tijuca, 

visando os recursos naturais oferecidos pela floresta, principalmente a água, elemento 

fundamental para o processo industrial (ABREU, 1992). Este processo de ocupação da 

região pelas indústrias, somado às políticas públicas de higienização e remoção das 
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ocupações populares do centro, gerou a ocupação da Grande Tijuca por famílias 

burguesas em busca de qualidade de vida e de operários em busca de trabalho. Estes, 

naturais, em sua grande maioria, de outros estados do país, ainda rurais, também 

ocuparam o subúrbio do Rio de Janeiro (ABREU, 1992; FONTES & COELHO, 1989). 

Com o estabelecimento das indústrias na região do antigo Engenho Velho 

foram construídas vilas operárias, que tinham como função oferecer um local de 

moradia “higiênico” para os operários e a disciplinarização da mão de obra (SANTOS 

et al., 2003). Muitos trabalhadores não conseguiram lugar para morar nas vilas e 

também não tiveram dinheiro para arcar com os preços de aluguel e terrenos da região, 

nem com os do subúrbio, acessados pelas linhas de trem (SANTOS et al., 2003). Assim, 

essa mão de obra passou a construir ocupações consideradas irregulares nos morros 

locais. Desta maneira, podemos relacionar o aparecimento das favelas devido à 

mudança econômica do Brasil de um país mercantil, para um país capitalista industrial 

(ABREU & VAZ, 1991). 

A concepção de cidade elitista tornava a população pobre indesejável, pois não 

contribuía para valorização imobiliária e modernização das regiões em que se 

encontravam (FONTES & COELHO, 1989). Devido a isto, a mão de obra operária 

continuou sendo vítima de políticas de remoção. 

As favelas são lugares invisibilizados e, desde seu surgimento, são encaradas 

como uma questão a ser combatida, civilizada e educada através de projetos sociais 

(FONTES & COELHO, 1989). 

Apesar de sua longa permanência na cidade, até 1984 a favela não é 
reconhecida de jure, ainda que exista de facto. Consequentemente ela está 
ausente de mapas, relatórios e documentos oficiais (exceção feita ao 
plano Agache) que insistem em negar sua existência, talvez na esperança 
de que ela desaparecerá por obra e arte do acaso (ABREU & VAZ, 1991, 
p. 481). 

A relação de tentativa de controle das populações de baixa renda baseada nas 

políticas públicas mostra documentalmente como as estratégias foram se transformando 

no decorrer do século XX. O principal objetivo destas era o controle e a 

disciplinarização da força de trabalho, moradora das favelas, para a manutenção da 

ordem e confirmação do arranjo social vigente (FONTES & COELHO, 1989). “As 

favelas são definidas como aglomerações humanas extremamente populosas à margem 
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da lei e da civilização. Verdadeiro cadinho de criminosos, selvagens e inadaptados” 

(PERMAM, 1982 apud FONTES & COELHO, 1989, p. 295). 

A definição de favela da época reflete ainda nos dias de hoje e contribuiu para 

uma primeira relação paradigmática com esta questão social. No princípio, o poder 

público entendia a favela como espaço marginal, que precisava ser erradicado 

(FONTES & COELHO, 1989). Com essa concepção, em 1941 é criada uma comissão 

para estudar possíveis soluções para as favelas e algumas das medidas utilizadas foram: 

1. Controle da entrada no Rio de Janeiro de indivíduos de baixa condição 

social; 

2. Recambio de indivíduos de tal condição para os estados de origem; 

3. Fiscalização severa quanto às leis que proíbem a construção e reconstrução 

de casebres; 

4. Fiscalização dos indivíduos acolhidos pelas instituições de amparo; 

5. Promoção de forte campanha de reeducação social entre os moradores de 

favela, de modo a corrigir hábitos pessoais e incentivar a escolha de melhor moradia; 

6. Casas provisórias, pelo menos do tipo mínimo permitido pela Lei, serão 

imediatamente construídas, e para elas transferidos moradores dos casebres, tendo em 

vista suas condições de saúde, de trabalho e de defesa contra varíola, difteria, doenças 

do grupo coli-tífico, além da inspeção torácica e apurações de conduta social (VALLA, 

1930, p. 36 apud FONTES & COELHO, 1989, p. 294). 

Mais tarde, em 1947, a política de controle assume uma fase repressiva com a 

criação da comissão de extinção de favelas (FONTES & COELHO, 1989). Um ano 

antes, por volta de 1946, é criada a Fundação Leão XIII em acordo com o Cardeal Dom 

Jaime de Barros Camara:“[...] nasce a Fundação com o objetivo de criar em cada favela 

centros sociais, escolas e postos se saúde, de modo a ser uma orientação prévia para a 

urbanização.” (FONTES & COELHO, 1989). 

Devido ao contexto repressivo e de controle ao qual a população da favela 

estava submetida, algumas revoltas e reações passaram a acontecer, como a passeata dos 

moradores do Morro do Borel em 2 de abril de 1952, por garantia de direitos e moradia 

(FONTES & COELHO, 1989). Este movimento de revolta contra as políticas de 

controle geraram o início de movimentos sociais de resistência nas favelas. A UTF 
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(União dos Trabalhadores Favelados) foi um destes, criada em 1954 no Borel, vizinho 

do Morro da Formiga, desencadeando, após um processo histórico complexo, uma 

resistência dos pobres removidos. 

A reação dos moradores das favelas às políticas públicas fez com que a 

estratégia de controle se transformasse, trazendo, assim, outro paradigma à tona: 

“espaços marginais, a solução é integra-los” (FONTES & COELHO, 1989). A primeira 

instituição a se mobilizar nesse sentido foi a Igreja com a proposta de “dar uma solução 

racional, humana e cristã aos problemas das favelas no Rio de Janeiro”. A integração, 

em primeiro momento, veio como uma ação de tirar o morador da favela integrando-o 

aos bairros urbanizados com a criação de conjuntos habitacionais, que com o tempo se 

tornaram superpopulosos, gerando outra problemática (FONTES & COELHO, 1989). 

Ainda neste período, a noção de integração das favelas se modifica com a 

criação do SERFHA, Serviço Especial de Recuperação de Favelas e Habitações Anti-

Higiênicas, que tinha como objetivo inicial impedir novas construções nas favelas. Para 

tanto foi implementada a “Operação Mutirão” e a organização de 75 novas associações 

pró-melhoramento, entre 1960 e 1962, passando a cumprir outras funções (FONTES & 

COELHO, 1989). 

Esta mudança de perspectiva do poder público faz com que a “Operação 

Mutirão” passe para a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social (SMDS) que o rebatiza como projeto Mutirão continuando com o objetivo de 

urbanizar a favela utilizando a mão de obra local e voluntária (FONTES & COELHO, 

1989). Este projeto posteriormente transforma-se no programa Mutirão de 

Reflorestamento, que será tratado mais adiante. 

O PROJETO DE MULTIRÃO DE REFLORESTAMENTO 

As atuais ações desenvolvidas pela Prefeitura no Morro da Formiga são parte 

do Programa Rio + Social coordenado pelo Instituto Pereira Passos em parceria com a 

ONU-Habitat. “A ONU-Habitat apoia o Instituto Pereira Passos no gerenciamento 
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global do programa e na produção de dados, análises e monitoramento de cada território 

da Rio+Social”11. O programa só acontece em territórios com Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), ou seja, aqueles em que houve intervenção do poder de segurança 

pública com o objetivo de instaurar a paz (RIO+SOCIAL, 2014). A pacificação pelo 

poder público ocorre no sentido da disciplina, do controle sócio espacial e da 

“docilização dos corpos” (FOUCAULT, 1987). Os principais objetivos do programa são 

“contribuir para a consolidação do processo de pacificação e a promoção da cidadania 

local nos territórios pacificados; promover o desenvolvimento urbano, social e 

econômico” 12(RIO+SOCIAL, 2014). 

O histórico do projeto é exposto por Fontes e Coelho (1989) e nas informações 

disponíveis no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, o atual projeto Mutirão de 

Reflorestamento teve origem com o projeto Mutirão, que foi iniciado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), em 1984, e limitava-se à implantação 

de rede de esgoto e pavimentação em comunidades de baixa renda, utilizando mão de 

obra local voluntária. 

Com o decorrer do projeto, a Prefeitura constatou que o tempo oferecido pelos 

moradores para o trabalho voluntário não seria suficiente para a execução de um 

trabalho eficiente, rápido e de boa qualidade. Dessa maneira, adotou-se o plano de 

mutirão remunerado, e a mão de obra local passou a ser contratada pela Prefeitura 

(FONTES &COELHO, 1989). 

Devido à emergência do cenário da cidade do Rio de Janeiro frente às 

ocupações desordenadas no maciço da Tijuca, somado aos deslizamentos e as pressões 

sobre o bioma Mata Atlântica, as áreas das favelas consideradas de risco passam a ser 

desocupadas, visando a conservação da natureza (SALGADO, 1998). Assim, o Estado 

passa a investir no plantio de mudas arbóreas nas áreas consideradas de risco, utilizando 

a mão de obra local (SALGADO, 1998) e desta maneira nasce o projeto Mutirão de 

Reflorestamento. 

                                                

 

 
11 http://www.riomaissocial.org/programa/ acesso em 20/10/2015 
12 http://www.riomaissocial.org/programa/ acesso em 20/10/2015 
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Em novembro de 1986 as equipes locais passaram a ser utilizadas para 

recuperar áreas de encosta degradadas, com o principal objetivo de prevenir 

deslizamentos. Com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de 

Janeiro (SMAC), em 1994, o Programa Mutirão é transferido para a Coordenadoria de 

Recuperação Ambiental (CRA), pertencente à SMAC. A Prefeitura do Rio considera o 

Mutirão de Reflorestamento como um Programa de Inclusão, que tem como finalidade: 

[...] reduzir os danos e riscos causados pela ocupação desordenada por 
meio do plantio de novas mudas em áreas degradadas. Além de procurar 
diminuir esses efeitos, o programa aumenta a oferta de trabalho local, 
recrutando agentes da própria comunidade, em sistema de mutirão 
remunerado (Catálogo dos Programas de Inclusão, p. 25).13  

A remuneração dos encarregados locais das equipes de Mutirão era de 3,2 

salários mínimos e dos trabalhadores locais de 1,5 salários mínimos, segundo a cartilha 

“As florestas preservando a cidade”, de 2000. 

O discurso assistencialista socioambiental do programa de reflorestamento da 

Prefeitura gerou um reconhecimento pelos organismos internacionais, fato que teve 

como resultado algumas premiações como “Projeto Megacidades” - Environmental 

Innovation for Sustainable Mega Cities: sharing approaches that work, (1990) 

patrocinado pela Organização das Nações Unidas. 

Para o plantio de mudas no Morro da Formiga foram demarcadas oito áreas 

que fazem fronteira com o Parque Nacional da Tijuca. O mapa a seguir ilustra as áreas 

destinadas para o programa de reflorestamento da Prefeitura. É interessante perceber 

que a área somada dos setores para reflorestamento é maior que a área ocupada pelas 

construções civis da comunidade. 

Área destinada ao reflorestamento de 47 ha dividida em oito setores. 

                                                

 

 
13 Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/348b728c-46bf-46e5-899f-

f863408cd104 acesso em 14/09/2015. 
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Figura II-1. Fonte: SMAC, 2011 

 

Na entrevista concedida para a pesquisa de Júlio Vitor Costa da Silva no dia 

09/09/2015, Sr. Francisco, que foi encarregado de uma das equipes do Mutirão de 

Reflorestamento no Morro da Formiga, problematiza as condições de trabalho e a 

logística do mesmo. 

Trabalhei no reflorestamento durante 12 anos, comecei em setembro 1997 
até junho 2009 [...] A prefeitura, ela tem vários lugares ai de viveiro de 
mudas, então ela mandava, por exemplo, um caminhão com 2400 mudas, 
nesse dia a turma não subia porque tinha que descarregar as mudas aqui 
embaixo[...] Eles só pagam serviço feito lá; é roçada, é poda, é plantio, 
agora transporte de muda eles não pagam a gente não[...] é muito 
sacrifício, eles ficavam prometendo pra gente assinar a carteira do 
pessoal, mas assinava nada, ai vinha deputado dizendo que ia assinar e 
nada[...]. 

No depoimento do Senhor Francisco, fica claro a exploração da mão de obra 

local pela Prefeitura no processo de reflorestamento. O poder público se apropria da 

pobreza estrutural gerada pela lógica do capital para expropriar a mão de obra local sem 

garantir direitos trabalhistas (MOTTA, 2011). 

Além do sistema de mutirão para a execução do reflorestamento em áreas 

desejadas, a SMAC utiliza o sistema terceirizado nas seguintes situações: 

b) Sistema Terceirizado (ou Sistema de Terceirização) 

Sistema de execução realizado por empresas privadas sob as diretrizes da 
SMAC/CRA, havendo neste sistema, três (03) modalidades diferentes: 
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b.1) Contratos Diretos 

Através de licitação, a SMAC contrata empresas para executar os serviços 
de Reflorestamento em áreas degradadas onde não há ocorrência de 
comunidades de baixa renda que possibilitem a utilização do sistema de 
mutirão. 

 

Como expresso no item b.1 da citação, o sistema terceirizado só é utilizado na 

ausência de mão de obra local de “baixa renda”. As medidas compensatórias da 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMAC/SMU Nº 14 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, 

baseada no decreto 31.180/009, regulamenta a compensação de carbono pela construção 

civil: 

Art. 1º As licenças de construção de edificações concedidas pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU a partir da data de publicação 
da presente Resolução Conjunta deverão considerar a compensação das 
emissões de gases do efeito estufa oriundas das referidas construções 
através do fornecimento de mudas de espécies arbóreas à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC. 

A resolução entende a compensação ambiental como o reflorestamento e a 

fixação de carbono nas mudas de árvores plantadas. A Resolução acima é baseada no 

Decreto nº 27.596/007, realizado pelo Prefeito César Maia. Em sua disposição, o Artigo 

primeiro resolve: 

Art. 1º Todas as obras licenciadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, de três pavimentos ou mais, ou que sendo não residenciais, sejam 
consideradas de médio e grande porte, deverão observar as compensações 
para garantir um efeito-carbono zero. 

Atualmente os esforços da SMAC para o Mutirão de Reflorestamento são 

baseados no Programa de Baixo Carbono do Rio de Janeiro, lançado pelo Banco 

Mundial e a Prefeitura, durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. O programa tem como objetivo avaliar o

impacto no clima através dos créditos de carbono gerados pela iniciativa e dessa 

maneira alcançar a meta do projeto Rio Capital Verde (ONU, 2013)14. 

                                                

 

 
14 Disponível em http://nacoesunidas.org/banco-mundial-e-prefeitura-do-rio-de-janeiro-

ampliam-reflorestamento-nos-morros-da-cidade/ acesso em 20/10/2015. 
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Franka Braun, especialista em financiamento de carbono no Banco Mundial, 

explica que os créditos de carbono geram uma fonte de renda que sustenta os esforços 

para o reflorestamento. Ele ainda afirma que “nessa nova etapa do reflorestamento 

urbano, o Banco ajuda a prefeitura do Rio a desenvolver os aspectos relacionados à 

contagem, ao sequestro e ao financiamento de carbono” (ONU, 2013)15. 

Transformando o reflorestamento em um objeto quantificável de crédito de 

carbono, é possível gerar recursos a partir de um discurso assistencialista e ainda 

instituir um mecanismo para a “compensação” de impactos ambientais gerados em 

qualquer parte da cidade. A ONU no Brasil se apropria da fala de Dejair, encarregado 

do Reflorestamento no Morro da Formiga, para sustentar este discurso: 

Há pouco tempo, eu e os colegas notamos que as crianças queimaram a 
trilha que levava a uma cachoeira. Substituímos o capim da área por 
árvores frutíferas e organizamos uma caminhada bem divertida para 
mostrar a elas a importância de preservar a área. Todos adoraram, e agora 
queremos fazer isso sempre para garantir um futuro verde para a 
comunidade e o mundo. Dejair dos Santos16. 

Observamos o “discurso ideológico” (CHAUÍ, 1981) sendo reproduzido e 

utilizado para a sustentação do “discurso hegemônico” (GRAMSCI, 1999). O Banco 

Mundial se apropriou de elementos do capital social para “construir uma ‘cultura cívica’ 

como mecanismo de formação de uma sociedade solidária, harmônica, confiável, ‘da 

paz’, necessária para aliviar a pobreza” (MOTTA, 2011, p. 48). 

O mutirão é uma prática tradicional de trabalho em comunidades rurais. Nas 

famílias de sociedades africanas agrárias, este modelo de trabalho permite uma 

organização social que visa distribuir as tarefas de acordo com as demandas locais e a 

disponibilidade de energia de cada indivíduo da comunidade (LEITE, 1995/1996). 

Conclui-se, assim, que as práticas populares são incorporadas pelo interesse 

hegemônico transformando sua estratégia de atuação. 

 

                                                

 

 
15 Disponível em http://nacoesunidas.org/banco-mundial-e-prefeitura-do-rio-de-janeiro-

ampliam-reflorestamento-nos-morros-da-cidade/ acesso em 20/10/2015. 
16 Disponível em http://nacoesunidas.org/banco-mundial-e-prefeitura-do-rio-de-janeiro-

ampliam-reflorestamento-nos-morros-da-cidade/ acesso em 20/10/2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa concluiu que, para a superação da crise sistêmica gerada pelo 

capitalismo tardio, os organismos internacionais, através dos eventos sobre meio 

ambiente, direcionaram estrategicamente a governança ambiental global de acordo com 

o interesse hegemônico dos países imperialistas. Os acordos internacionais construíram, 

através do discurso hegemônico e de um discurso ideológico, um cenário político em 

que se formaram as práticas socioambientais. 

Identificou-se que a solução da crise social e ambiental para os organismos 

internacionais é embasada em uma abordagem pragmática, apostando em soluções 

técnicas e científicas que só são possíveis com o desenvolvimento. Deste modo, 

incorpora-se a ideologia de sustentabilidade ao crescimento econômico e ao progresso. 

A partir desta visão global, visitamos o efeito local da industrialização na 

cidade do Rio de Janeiro. Assim, identificamos os efeitos da transição acelerada do 

modo de vida da população brasileira que foi predominantemente rural até 1960 e 

passou a ser quase completamente urbana a partir deste período. A consequência desta 

transição acelerada na cidade do Rio de Janeiro foi o aparecimento da pobreza, das 

condições insalubres da cidade e, com as remoções, as favelas. 

Através do histórico do projeto Mutirão de Reflorestamento, verificou-se a 

apropriação e transformação do discurso ideológico inclusivo e de conservação 

ambiental. A metodologia para a implantação do mesmo é de mutirão remunerado, 

assim os trabalhadores ganham uma bolsa pelo trabalho de tempo integral. As condições 

de pobreza e da falta de serviços públicos são utilizadas para recrutar mão de obra local 

barata e em condições precárias, sem direitos trabalhistas. 
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GÊNERO, RAÇA E SEXUALIDADE: ESTUDO DA CAPÍTULO 5 - 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Gleice Máira Fernandes Alves 

INTRODUÇÃO 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é 
essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como alguém 
vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que 
desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que 
esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. 
Leonardo Boff (1997). 

A presente pesquisa realizada no campo de educação ambiental se constitui a 

partir do território onde sua pesquisadora está inserida, seja como mulher, homossexual, 

latina, como educadora ambiental crítica ou como pesquisadora dos estudos decoloniais, 

integrante do Grupo de Pesquisa Desde El Sur – GEASUR da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, cuja linha de pesquisa é voltada para 

decolonialidade, interculturalidade e ecologia de saberes nas perspectivas da educação 

ambiental no contexto latinoamericano. 

O objetivo deste trabalho é o de avaliar a educação ambiental na América 

Latina e Caribe por meio da análise das legislações e políticas públicas específicas e das 

relações que estas estabelecem com territórios e conflitos, frente à luz do referencial 

crítico da educação ambiental. Além disso, a pesquisa pretende apontar identidades e 

distanciamentos da educação ambiental na América Latina e Caribe para enfrentar a 

crise socioambiental, estabelecendo uma referência para a educação ambiental desde el 

Sur. 

A pesquisa se debruça sobre as legislações de educação ambiental da América 

Latina e Caribe, identificando indicadores de uma educação ambiental crítica, voltada 

para a transformação social, que reconheça a presença dos saberes tradicionais, dos 

povos indígenas, dos afrodescendentes, das comunidades vulneráveis, dos 

homossexuais e das mulheres.  
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Por entender que os conflitos sociais que hoje são latentes na América Latina e 

Caribe, constituíram-se a partir de um processo de colonização imposto aos que aqui 

habitavam (processo de colonização que promoveu grandes impactos sobre a natureza e 

sobre as culturas pré-existentes nesta região), e acreditando que as políticas públicas são 

processos sociais resultantes de demandas e conflitos, consideramos necessário, para o 

caso da América Latina, trazer a perspectiva da colonialidade para as políticas públicas, 

ressaltando uma discussão sobre os impactos ambientais e as heranças coloniais 

estabelecidas a partir da colonização e chamar tal discussão para a educação ambiental 

crítica. Galeano (2010) e Martí (2005) nos chamam a atenção para os impactos da 

exploração vivenciada neste território por meio do projeto colonizador, que impôs um 

novo padrão de vida, baseado na acumulação e exploração indiscriminada de seres 

humanos e dos recursos naturais sobre as terras de “Abya Yala” (nome dado às 

Américas pelo povo Kuna da Colômbia e Panamá em um período anterior à 

colonização).   

ESCOLHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

A metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções 
teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade 
empírica e com os pensamentos sobre a realidade. No entanto, nada 
substitui a criatividade do pesquisador. (MINAYO, 2010 apud 
GAUDÊNCIO, 2013)17. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, seu desenvolvimento se deu de forma 

dinâmica, onde se estabeleceu uma estreita relação entre a prática da pesquisa, as teorias 

concebidas, a maneira como são percebidas as proposições e a concepção dos conceitos, 

ocorrendo um grande interesse pelo processo e não somente pelo resultado. Segundo 

(MINAYO, 2010 apud GAUDÊNCIO, 2013) “a pesquisa qualitativa é muito mais que 

uma técnica”; responde a questões muito particulares, se ocupando das Ciências Sociais, 

numa grande interação com a realidade de forma que não deveria ser quantificado.  

                                                

 

 
17 Excerto do livro MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Coleção temas sociais). Disponível em: 
https://mariogaudencio.wordpress.com/2013/01/02/maria-cecilia-de-souza-minayo/. Acesso 25 de maio 
de 2015 
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Dessa forma e, já usando a técnica de investigação Análise de Conteúdo 

adotada para essa pesquisa, o primeiro contato com a América Latina e seu território se 

deu através de vídeos documentários disponíveis na página virtual da CLACSO, 

seguido por leituras de artigos e livros que apresentassem a história, o território, a arte e 

o desenvolvimento social da América Latina e Caribe. Esse primeiro contato foi 

fundamental para estruturar as epistemologias adotadas, percebendo-se a necessidade de 

trazer estudos decoloniais para a pesquisa. No segundo momento, iniciou-se a busca 

pelas documentações objeto de análise dessa pesquisa: Constituições Federais, e 

Políticas de Educação Ambiental e de Meio Ambiente de todos os 42 países da América 

Latina e Caribe. Para Bardin (2011), a pesquisa passa por uma pré-análise que se 

constitui em leituras flutuantes que vão, pouco a pouco, se tornando mais precisas, em 

função das hipóteses que emergem e das teorias que são projetadas. 

A segunda fase foi a escolha dos documentos a serem analisados. Nessa fase, a 

técnica proposta por Bardin apresenta a regra da exaustividade, onde todos os 

documentos tidos em conta para serem analisados devem ser encontrados, não podendo 

ficar nenhum de fora do processo de análise. Nessa etapa, esta pesquisa contou com a 

análise de 73 documentos – Constituições Federais, políticas de meio ambiente e 

políticas de educação ambiental – referente a 32 países da América Latina e Caribe. 

Grande foi a dificuldade na localização dos documentos relativos aos países do Caribe, 

além da ausência do assunto nos países da América do Norte. 

Outra regra seguida foi a da homogeneidade, cuja qual os documentos retidos 

devem ser homogêneos, obedecendo a critérios precisos de escolhas. No primeiro 

momento foram selecionadas as legislações de educação ambiental – leis, políticas, 

planos e estratégias – e na ausência dessas buscaram-se leis de meio ambiente que 

citassem a educação ambiental em algum artigo. Num segundo momento, buscaram-se 

as Constituições Federais por serem as leis maiores do Estado. E a pesquisa ainda 

seguiu a regra de pertinência, que diz que os documentos retidos devem ser adequados 

enquanto fonte de informação, correspondendo ao objetivo da análise. 

A fase seguinte foi a definição da hipótese e do objetivo da pesquisa, que se 

constitui a partir das leituras flutuantes e, na sequência, a definição dos índices e a 

sistematização dos indicadores. 
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Segundo Bardin (2011) “se se considerarem os textos uma manifestação que 

contém índices que a análise explicitará, o trabalho preparatório será o da escolha 

destes”. 

Os índices aqui apresentados foram construídos a partir de reflexões sobre a 

educação ambiental, considerando os Princípios do Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e os apontamentos da 

Educação Ambiental Crítica baseada nos autores que atuam nesse campo. Foram 

selecionados18 quatro teóricos entre todos os que caminham por esse viés, sendo eles: 

Carlos Frederico Loureiro, Philippe Layrargues, Mauro Guimarães e Edgard 

Guaudiano. 

Índices definidos: 

1. Educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, 

promovendo a transformação e a construção da sociedade. (Princípio 2 – Tratado, 

1992); 

2. Educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, 

baseado em valores para a transformação social. (Princípio 4 – Tratado, 1992); 

3. A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas 

e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seus contextos social e histórico. 

Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais como 

população, saúde, democracia, fome, degradação da flora e fauna devem ser abordados 

dessa maneira. (Princípio 7 – Tratado, 1992); 

4. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e 

utilizar a história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade 

cultural, linguística e ecológica. Isto implica uma revisão da história dos povos nativos 

para modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue. 

(Princípio 9 – Tratado, 1992); 

                                                

 

 
18 Essa seleção se deu em função da aproximação da pesquisadora com esses autores no 

decorrer de sua formação e prática enquanto educadora ambiental. 
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5. Educação ambiental deve ser “capaz de intervir no processo de 

transformações socioambientais em prol da superação da crise ambiental da atualidade”. 

(Guimarães, 2011); 

6. “Educação Ambiental propicia uma participação política no sentido de 

transformação social”. (Guimarães, 2000); 

7. “Uma educação que se pretenda crítica está atrelada aos interesses das 

classes populares e dos oprimidos” (Guimarães, 2000); 

8. A educação ambiental propicia um “movimento coletivo conjunto” 

(Guimarães, 2011); 

9. “O processo educativo ambiental, numa visão emancipatória, busca por 

transformação social, o que engloba indivíduos, grupos e classes sociais, culturas e 

estruturas, como base para a construção democrática de ‘sociedades sustentáveis’ e 

novos modos de se viver na natureza. (Loureiro, 2011); 

10. “A educação ambiental é uma práxis educativa e social que tem por 

finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida, e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 

individuais e coletivos no ambiente.” (Loureiro, 2002); 

11. “A educação ambiental é educação e, como tal, serve ou para manter ou 

para mudar a realidade, reproduzir ou transformar a sociedade. A educação ‘ambiental’ 

não só poderia como deveria ser praticada com compromisso ‘social’, pois com ela é 

possível contribuir com a mudança do quadro das desigualdades no país e no mundo.” 

(Gaudiano, 2006). 

Após a definição desses índices, realizou-se a análise detalhada dos 

documentos selecionados, buscando indicadores que pudessem inferir sobre a relação 

do conteúdo analisado e a educação ambiental crítica. Nos países onde havia leis e 

políticas, foram analisadas as leis, por se entender que as mesmas se constituem a partir 

dos planos e estratégias, sendo um documento legal que os representa. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Encontrou-se, na Educação Ambiental Crítica e nos estudos decoloniais, 

similaridades na busca de uma transformação social que torne visível as mulheres, os 

homossexuais e os negros, até então sufocados pelo racismo e preconceito gerados por 

uma cultura hegemônica. 
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A educação ambiental que aqui se apresenta, assume a “perspectiva de uma 

educação ambiental como um instrumento de reprodução social” (Layrargues, 2009), 

sendo compreendida como um fator de transformação social. Layrargues aponta que, 

apesar da pobreza ser uma dimensão da desigualdade, a desigualdade não está vinculada 

somente à economia, sendo multifacetada, revelando-se em inúmeras manifestações 

sociais que circulam entre a falta de saneamento, saúde, educação e questões étnicas e 

de gênero. 

Os estudos de decolonialidade surgem para tentar responder questões 

relacionadas com a herança colonial resultante dos processos de colonização. Os autores 

do grupo Modernidade-Colonialidade (representado por Mignolo, Dussel, Quijano, 

Walsh entre outros), costumam discuti-la a partir de quatro concepções: colonialidade 

do ser, colonialidade do poder, colonialidade do saber, colonialidade da mãe natureza 

(cosmogônica). De modo geral, os estudos de decolonialidade denunciam uma condição 

de subalternidade de determinados segmentos em detrimento da valorização dos padrões 

impostos pelas elites. Muitas vezes os debates decoloniais fazem emergir discussões de 

temas como raça, gênero e sexualidade. 

A colonização das Américas impôs sobre a região uma perspectiva 

eurocêntrica, que se verifica a partir do que os autores do grupo Modernidade-

Colonialidade destacam como sendo uma “diferença colonial”, ou seja, “uma 

identificação dos povos de acordos com suas faltas ou excessos” (BALLESTRIN, 2013) 

que justificou a sobreposição das culturas locais por um padrão civilizatório que 

transformou a região de forma radical. 

Entendendo que as políticas públicas são processos sociais resultantes de 

demandas e conflitos, consideramos necessário, para o caso da América Latina, incluir a 

perspectiva da colonialidade nas políticas públicas, ressaltando uma discussão sobre os 

impactos ambientais e as heranças coloniais estabelecidas a partir da colonização, 

trazendo a discussão para a educação ambiental crítica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 apresenta o panorama das regiões da América Latina e Caribe com 

relação à estrutura política da Educação Ambiental. Na América do Sul, a maioria dos 

países cita a Educação Ambiental em suas políticas de Meio Ambiente, enquanto no 
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Caribe, dos 21 países, apenas dois possuem Planos de Educação Ambiental, e um 

apresenta Lei de Meio Ambiente. 

 

Figura II-2. Panorama da Legislação de Educação Ambiental na AL e Caribe 

 

Dos 42 países da América Latina e Caribe, apenas 14 possuem leis específicas, 

políticas, planos ou estratégias de educação ambiental, sendo que apenas 8 apresentaram 

indicadores de Educação Ambiental Crítica (Tabela 1). 

Nenhum país da América Latina apresenta, em sua Constituição Federal, um 

artigo ou capítulo específico de Educação Ambiental (EA). Apenas três países, 

Argentina, Brasil e Venezuela citam a educação ambiental em capítulos destinados ao 

Meio Ambiente, não tendo sido encontrado índices de Educação Ambiental Crítica. 

Países como a Bolívia e o Equador trazem em suas constituições o conceito de Bem 

Viver, princípio fundado nos valores dos povos originários andinos que apontam para 

questões totalmente sinérgicas com os princípios da educação ambiental crítica, porém 

sem fazer qualquer menção à mesma. 
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Tabela II-1. Resultados das análises 

 

A pesquisa revelou que mesmo os países que possuem uma política de 

educação ambiental com um viés crítico, não consideravam os atores excluídos da 

sociedade, não apontando para graves questões sociais como racismo, homofobia e 

desigualdade de gênero. 

Ao finalizar essa pesquisa, gostaríamos de compartilhar outras inquietações e 

curiosidades que nos foram despertadas no decorrer dessa investigação, ao buscarmos 

entender o processo de construção do que hoje chamamos América Latina e Caribe. Os 

padrões sociais que nos foram impostos são resultantes de um processo de colonização: 

colonização social, colonização das sexualidades, dos gêneros e das etnias. 

Debruçados em pesquisas históricas e antropológicas que revelaram literaturas 

quinhentistas e seiscentistas, documentos coletados na Torre do Tombo de Lisboa19, 

documentos relatando casos de Inquisição20, além de esculturas e cerâmicas 

representando cenas homoeróticas; mitos conservados na memória oral dos nativos e 

registrados nos manuscritos tradicionais com relatos dos primeiros cronistas que 

                                                

 

 
19 Mott, 2006. II Congresso Internacional sobre Epistemologia, Sexualidade e Violência, São 

Leopoldo, RS, EST, 16-16/8/2006. 
20 Bellini, 1989 
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entraram em contato com os ameríndios21, percebemos o processo hegemônico que se 

constituiu através da dominação historicamente imposta aos povos indígenas. Segundo 

Fernandes (2015), a heterossexualidade compulsória chegava às aldeias por meio de 

castigos físicos, políticas de casamentos, rituais cívicos, divisão de trabalho e 

imposições de padrões morais apresentados pelos jesuítas e, posteriormente, por meio 

da Igreja Católica e reinado europeu. 

Segundo Mott, (2006) a Igreja Católica capitaneou a perseguição aos 

“sodomitas” através do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição (1536-1821), prendendo, 

sequestrando os bens, açoitando e queimando na fogueira mulheres acusadas de cometer 

a sodomia “imperfeita”, por não haver penetração na relação sexual entre elas. 

Fernandes (2015) apresenta um estudo sobre “colonização das sexualidades 

indígenas”, onde o termo “two-spirit” traz a percepção de uma identidade pan-indígena 

reprimida ao longo do processo de colonização. 

Nesses trabalhos foi possível mapear a colonização de nossa sexualidade, de 

nosso gênero e da nossa raça. Os dados referentes ao território latinoamericano e 

caribenho revelam o desdobramento dessa colonização, com grandes conflitos gerados 

por posse de terra e recursos naturais. Os dados são alarmantes: existem hoje 595 

conflitos na América Latina e Caribe, segundo a plataforma ejatlas.org de justiça 

ambiental22. 

Segundo dados da Comissão Econômica para América Latina - CEPAL (2015), 

a AL segue sendo a região mais desigual do planeta. A pobreza afeta, principalmente, 

mulheres, crianças, negros e povos indígenas. E revela: 7,5 milhões de crianças menores 

de 5 anos sofrem de desnutrição crônica; 196 mil mortes de crianças menores de 5 anos 

foram registradas em 2013; 1 criança morre a cada 3 minutos em algum lugar da 

América Latina e Caribe. 

O relatório anual sobre o assassinato de homossexuais, divulgado em Janeiro, 

pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) – mais antiga entidade do gênero do Brasil – indica 

                                                

 

 
21 Mott, 1994. Seminário-Taller de História de La Mentalidades y Imaginários”, Pontifica 

Universidad Javeriana. Bogotá, Colômbia,1994. 
22 http://ejatlas.org/ Acessada em 20 de outubro de 2016. 
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que 318 gays foram mortos em 2015 em todo o país. Desse total de vítimas, o GGB diz 

que 52% são gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% bissexuais. A causa mortis das 

vítimas revela traços de ódio intenso. 

Nos últimos 3 anos foram mortos 1.302 LGBTs, segundo dados do grupo. 1 

LGTB é morto de forma cruel a cada 22 horas. E os números seguem revelando 

silêncios eloquentes. Segundo o Mapa de Violência 2015- Homicídio de Mulheres no 

Brasil publicado pela FLACSO Brasil, dos 4.762 homicídios de mulheres registrados 

em 2013 pelo Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM), 

2.394, isto é, 50,3% do total nesse ano, foram perpetrados por um familiar da vítima. 

Isso representa perto de 7 feminicídios diários nesse ano, cujo autor foi um familiar. O 

que nos faz refletir que o modelo familiar que nos foi imposto pela Igreja Católica, 

durante o processo de colonização, é o que mais mata suas mulheres hoje no Brasil. Os 

outros 1.583 assasinatos de mulheres foram realizados pelo parceiro ou ex-parceiro, o 

que representa 33,2% do total de homicídios femininos nesse ano. Nesse caso, as mortes 

diárias foram 4. O relatório da Comision Economica para América Latina y el Caribe – 

CEPAL – em 2014 revela que ocorreram 2.289 mortes de mulheres no México, 531 em 

Honduras, 225 na Argentina e 217 na Guatemala. Em 2015 foram 27 mulheres mortas 

no Caribe. 

Quando a questão é raça, os dados revelam uma enorme desigualdade ao se 

comparar o número de mortes entre negros e brancos, como mostra a figura 3. 
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Figura II-3. Mapa de Violência 2016 - Homicídios por armas de fogo no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar 
nome às coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de 
valorar, de, finalmente, eticizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na 
história vem envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos 
batemos. Se a minha vida não é uma presença neutra na história, devo 
assumir tão criticamente quando possível sua politicidade (Freire, 2000). 

 

Dessa forma a pesquisa apresentou que a legislação de Educação Ambiental da 

América Latina e Caribe revelam silêncios eloquentes que se transformam em práticas 

de ausências. Boaventura (2000) fala da sociologia das ausências que se revelam nas 

práticas ausentes, práticas abstêmias da educação ambiental conservadora, que trazem 

certa assepsia, baseando-se numa lógica de neutralidade da ciência, numa visão de meio 

ambiente isolada de seres humanos. 

Uma educação que precisa se encontrar com o ser humano, num território 

plural, onde a educação ambiental se depara diante da diversidade e da necessidade do 

reconhecimento do outro. Essa é a visão de uma educação ambiental desde el sur, que 

apresenta o outro verdadeiro que é negro, que é indígena, que é homossexual, que está 

marcado pela guerra, pela imigração, pela fome, pela miséria, pela tragédia 

latinoamericana, pela colonialidade. A pesquisa, dessa forma, convida para uma 

reflexão sobre a institucionalização da Educação Ambiental Crítica e sua aproximação 

com uma educação ambiental desde el sur, que se debruça nos estudos decoloniais, 

buscando revelar ausências silenciadas por mais de 500 anos. 
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INTRODUÇÃO 

A questão ambiental implica um olhar politico, uma vez que sempre está 

associada às diferentes relações de poder, de trabalho comunitário, de reinvindicações 

das comunidades, assim como às questões de dominação e manipulação de alguns 

grupos sociais sobre aqueles mais vulneráveis. Neste sentido, é importante fazer a 

análise de conjuntura, pois esta é entendida como uma análise política que permite a 

compreensão das contradições dos momentos históricos, a partir das percepções dos 

atores sociais e das circunstâncias, que podem gerar o espaço para uma transformação 

social (GONZÁLEZ; TINOCO, 2004). Por outro lado, Gramsci propõe interpretar as 

circunstâncias e tendências potenciais das relações entre as forças que operam na 

história de um tempo específico, o que permite identificar aquelas ações dos atores 

sociais que podem ser hegemônicas ou emancipadoras (GRAMSCI, 1980). 

De acordo com GALLARDO, (1990), “a situação” deve ser associada a 

“relação” ou “ligação” para alguma coisa, ou seja, a situação designa sempre algo que 

está ligado, ou, melhor articulado, com outra coisa; por outro lado, podem ser ou não 

favoráveis durante algum tempo. Em outras palavras, é um fato que adquiriu um 

significado especial para uma comunidade ou grupo de pessoas. Portanto, a morte de 

âmbito nacional de mais de 20.000 animais, incluindo capivaras, gado, répteis, entre 

outros, em Casanare, foi um fato que adquiriu especial importância não só para o 

departamento, mas para todo o país, tendo sido interpretado como um resultado da má 

gestão ambiental ou corrupção implícita dentro do estado colombiano. 
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Este, por sua vez, permitiu reconhecer que a Colômbia é um dos nove países 

com 60% da água potável do planeta. Consideremos, aqui, que de toda a água doce na 

Terra, apenas 1% é potável. O outro é no mar, glaciares e águas subterrâneas” (THE 

ECONOMIST, 2010). Além disso, a Colômbia foi classificada como um dos melhores 

lugares de biodiversidade do mundo e, até o século passado, havia sido um exemplo de 

conservação da flora e fauna. Em contraste, atualmente é o segundo país do mundo com 

mais conflitos ambientais, precedido apenas pela Índia (JUSTIÇA AMBIENTAL 

GLOBAL ATLAS, 2014). 

Portanto, levando em consideração a mudança brusca ocorrida na Colômbia – 

de um país exemplar a um país com o maior número de conflitos ambientais, incluindo 

fumigações com glifosato, madeireiros em Choco, construção de hotéis em Tayrona, a 

seca no departamento de Casanare, precisamente no município de Paz de Ariporo e os 

problemas nas reservas de fauna e flora do país, decidimos analisar a situação de 

conjuntura. 

IMPORTÂNCIA DO DISCURSO DOS ATORES PARTÍCIPES 

A sociedade Colombiana, como toda sociedade, é perturbada pelas relações 

políticas e culturais, além das lutas sociais e econômicas, composta por múltiplos 

fenômenos sociais e ambientais que são significativos e que, portanto, devem ser 

compreendidos. Neste sentido, nos baseamos numa perspectiva de realismo critico, pois 

este busca compreender as conexões entre os fenômenos e não as regularidades entre 

eles. (BHASKAR, 1998), além de chamar a atenção para a perspectiva de que a 

realidade adota dimensões profundas, que podem ser ou não observáveis. Sendo assim, 

precisamos fazer o exercício de compreensão da realidade para que esta possa ser 

transformada. Nas palavras de BARROS (2015, p. 27): 

É preciso penetrar nas raízes dos problemas sociais, com suas estruturas, 
mecanismos e poderes, visualizando assim, uma crítica explanatória que 
possa gerar argumentos críticos a favor da transformação social. 

Nesta perspectiva, é importante reconhecer os diferentes atores sociais, suas 

relações e suas ações sobre o território neste caso, Paz de Ariporo assim como o 

reconhecimento de as estruturas sociais estarem continuamente sendo reproduzidas ou 

transformadas, de acordo com o agir do ser humano (BHASKAR, 1998). 
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Neste contexto, os discursos têm efeitos sociais, assim como as mudanças 

podem superar as relações sociais de poder sustentadas por ideologias. Em outras 

palavras, é importante reconhecer a relação entre a estrutura política e a ideologia que 

pode materializar-se como forma de interação verbal, à qual podemos encontrar através 

da interação social, de signos e formas concretas de comunicação social e suas formas 

de base material, conteúdos e índice de valor (BAKHTIN, 2002). O discurso como 

prática social pode tanto ser visto como manifesto de identidades, práticas e relações de 

poder, controle social, dominação e desigualdade social, como expressão de oposição, 

ação necessária à uma perspectiva crítica (ROJO et al., 1998).  

CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO 

Paz de Ariporo está localizada a nordeste do Departamento de Casanare, na 

Colômbia, com uma área aproximada de 13.800 km2, tornando-se um dos maiores 

municípios do país, sendo responsável por 27,14% da superfície departamental. A altura 

aproximada é de 270 m.s.n.m., e está a uma distância de 90 km e 426 km de Yopal, 

Bogotá. Faz fronteira, ao norte, com o município de Hato Corozal; a leste com os 

departamentos de Arauca e Vichada; ao sul com o município de Trinidad e a oeste pelos 

municípios de Pore e Tamara (prefeito Paz de Ariporo, 2014). 

SITUAÇÃO OU EVENTO 

Casanare teve uma seca, o que gerou a morte de 20.000 animais, incluindo 

capivaras, jacarés, tartarugas e gado, e a destruição de mais de 150.000 hectares de 

terra. O ocorrido foi em março de 2014, mas já existia um alerta vermelho dado pelo 

IDEAM, desde dezembro de 2013. 

De acordo com os processos ecológicos do Casanare, se pode considerar 

normal as temporadas de seca que causam a morte de animais como as capivaras. No 

entanto, a seca do ano de 2014 afetou espécies de animais considerados resistentes às 

mudanças climáticas extremas, como as tartarugas e os jacarés animais que, durante os 

verões, se escondem debaixo da terra para proteger-se do calor. Nesse episódio, a 

umidade do solo diminuiu de forma tão drástica que “tornou-se como uma rocha e 

muitos ficaram presos”. 
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O Departamento de Gestão de Riscos identificou 50 corpos a cada 250 metros 

de território afetado. Entretanto, de acordo com relatórios da NASA, de Dezembro de 

2013 à Março de 2014, mais de 580 incêndios ocorreram nesta área, destruindo mais de 

20.000 hectares. De acordo com IDEAM, entre 2010 e 2012, “a taxa de desmatamento 

dobrou o das duas décadas anteriores e atingiu 1.332 hectares por ano” (SEMANA, 

2014). 

ANÁLISE PRÉVIA: DESCRIÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

ARIPORO 

O Casanare é um departamento rico em biodiversidade e recursos naturais, 

caracterizado por uma temperatura acima de 25 ° C. Neste departamento, encontramos o 

município de Paz de Ariporo, que tem um ecossistema único no mundo. Entendido 

como uma "várzea", uma vez que a estação chuvosa é suficiente para alimentar as 

fontes de água, de modo que na estação seca os animais têm líquido suficiente para 

sobreviver, sua paisagem também apresenta pradarias, planícies, lagoas e estuários. 

Paz de Ariporo, segundo sua prefeitura, é considerado uma reserva de fauna e 

flora. Neste território, mamão, mandioca e bananas são cultivados e, bem como outros 

municípios do departamento, é reconhecido pela exploração de petróleo. No ano 2014 

havia oito projetos de petróleo e trinta e cinco de produção. Além disso, é o terceiro 

maior produtor de arroz e o terceiro município fazendeiro da Colômbia, com cerca de 

365.000 cabeças de gado. 

De acordo com o governador de Casanare (2010), Paz de Ariporo tem 13.800 

km2 e uma população de 33,446 habitantes. É uma cidade que preserva tradições típicas, 

como cestaria, alimentos e artesanato, além de inúmeros rios como Pore, Muese e 

Guachiría, dentre outros. 

AFETADOS PELO PROBLEMA: O QUE ELES PROPUSERAM E O QUE 

FIZERAM PARA ATENUAR A PROBLEMÁTICA? 

Sendo um território focado em atividades agrícolas, com exceção da 

exploração de petróleo, a seca afetou mais da metade da população, entre camponeses, 

agricultores e proprietários de grandes cultivos, pecuária, fauna e flora do município. 

Por meio de um comitê de acompanhamento, composto pelas secretarias de obras, 
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planejamento e agricultura, bem como representantes de empresas de petróleo, como 

Ecopetrol, Geo Park e Parex, de acordo com a reunião marcada entre os membros, as 

seguintes propostas foram estabelecidas: 

• Bolsa para Formação da Comunidade e dotação de bombeiros para 

emergências ambientais. 

• Acompanhamento de comunidades na concepção, ativação e monitoramento 

de empresas lucrativas da comunidade, com recursos de investimento social das 

empresas petrolíferas.  

• A necessidade de uma contribuição financeira sob a forma de capital semente 

para financiar as unidades de produção do programa. (GOVERNO GABINETE DE 

IMPRENSA E COMUNICAÇÕES CASANARE, 2014). 

Por outro lado, o procurador-geral da nação levantou a necessidade de iniciar 

uma investigação em âmbito nacional para saber se houve omissões de autoridades 

públicas na adoção de medidas que impedissem as consequências nefastas de 

exploração petrolífera. 

Além do citado acima, em termos práticos, um plano de contingência foi feito 

em duas frentes, com as seguintes diretrizes: 

• O abastecimento de água para riachos secos através de caminhões-tanque e 

construção de poços profundos 

• Disposição final dos restos de animais mortos representarom emergência de 

saúde. 

• A Procuradoria Geral ordenou a cessação da construção de poços profundos 

para extração de água 

• Estabelecimento de parcerias entre o sector público e privado (regiões de 

altoa aconselhamento, Andi e Pacific Rubiales) 

• Consulta pública para evitar atividades sísmicas em uma água fonte de água 

• Queixas e reclamações da comunidade e pequenos produtores. 

Identificamos que as estratégias tomadas fomentam um ativismo de momento, 

que geralmente não é acompanhado por um processo epistemológico e reflexivo, 

gerando uma gestão ambiental imediatista. Portanto, existe a necessidade de se criar 

outros espaços que contribuam para um processo analítico e de apropriação, ou não 
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haverá mudanças significativas no contexto da superação eficaz de problemas 

ambientais. 

Observamos que as estratégias tomadas pelos dirigentes da comunidade 

naturalizam a seca e a desigualdade do povo, mediante discursos políticos que 

promovem a ideia de desenvolvimento sustentável para a legitimação dos mesmos, além 

de recorrerem à ideia de que com dinheiro e financiamento das empresas, consegue-se 

solucionar as problemáticas de maneira imediata, negligenciando as raízes histórico-

geográficas das desigualdades socioambientais, contribuindo, desta forma, para que se 

mantenha o controle sobre a sociedade e a dominação por parte das petrolíferas. 

FATORES CRÍTICOS E RELACIONAMENTOS CAUSAIS DA SITUAÇÃO 

Para a análise das questões ambientais, iniciamos com informações 

relacionadas à estrutura governamental. O sistema nacional da Colômbia teve início em 

1968, quando o governo definiu a importância da criação de uma entidade para o 

planejamento e gestão dos recursos naturais, conhecido como INDERENA. Mais tarde, 

em 1974, deu vida ao Código Nacional de recursos naturais, a fim de prevenir e 

controlar a poluição. Posteriormente, um evento mundial ocorrido em 1992, convocou 

todos os países para gerar ações que visassem a conservação dos recursos naturais e 

preservação do equilíbrio ecológico e natural, através da Declaração do Rio, que 

consagra o conceito de desenvolvimento sustentável para garantir a sobrevivência do 

planeta. Este evento internacional dá vida à criação do Ministério do Meio Ambiente 

através da promulgação da Lei 99, de 1993. 

Para se tornar uma entidade pública responsável pela definição da Política 

Nacional do Meio Ambiente e promover a recuperação, conservação, proteção, 

planejamento, gestão, utilização e exploração dos recursos naturais renováveis, para 

assegurar o desenvolvimento sustentável e garantir o direito de todos os cidadãos, para 

desfrutar e herdar um ambiente saudável, também define esta lei os princípios sobre os 

quais o seu desempenho tem como base “a biodiversidade do país, interesse nacional e 

da humanidade, deve ser protegido, priorizado e explorados de forma sustentável”. 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SINA), é o conjunto de diretrizes, 

regras, atividades, recursos, programas e instituições que permitem a aplicação dos 

princípios gerais ambientais da presente lei e da Constituição. São parte da SINA, 
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regulamentos ambientais, regulamentos específicos atuais, órgãos estaduais 

responsáveis pela política e ação ambiental, organizações comunitárias e ONGs 

relacionadas com questões ambientais, fontes e os recursos financeiros para a gestão e 

recuperação do meio ambiente e entidades públicas, privadas ou mistas de investigação 

científica e desenvolvimento tecnológico no domínio do ambiente.

Diante do exposto e com base em regulamentos que regem o SINA, é correto 

dizer que o Ministério do Meio Ambiente está agindo como a agência da política e dos 

regulamentos ambientais. Também estão nesse processo trinta e uma corporações 

autônomas regionais e de desenvolvimento sustentável, que atuam como autoridades 

ambientais regionais; cinco institutos de pesquisa, responsáveis pela prestação de apoio 

técnico e científico para a gestão; autoridades ambientais urbanos nas grandes cidades; 

Unidade de Parques Nacionais. As autoridades locais, tais como municípios, 

departamentos, territórios étnicos, são parte desta estrutura ambiental importante. 

MUDANDO DE UM PAÍS COM RECONHECIMENTO AMBIENTAL PARA 

UM DESONROSO RECONHECIMENTO NOS CONFLITOS AMBIENTAIS NA 

AMÉRICA LATINA 

A Colômbia é um país com alta diversidade, possui 311 tipos de ecossistemas 

continentais e costeiros, grandes áreas geográficas naturais, conhecidas regiões 

biogeográficas como são os dois oceanos, os Andes e os vales dos rios Cauca e 

Magdalena, a Amazônia, a região do Orinoco, e formações muito antigas como a 

Serrania da Macarena e da Serra Nevada de Santa Marta. Grande parte de seu território 

nacional possui florestas naturais, concentrando grande parte da riqueza da flora e da 

fauna. Apesar disso, muitos resultados dos estudos universitários envolvidos nas 

questões ambientais, como os de Yale e Columbia, publicados a cada dois anos, 

analisando indicadores conhecidos como EPI (Índice de Desempenho Ambiental), 

revelam claramente as diferentes situações e conflitos ambientais. O estudo analisa: 

• A qualidade do ar e da biodiversidade, onde a Colômbia obteve a melhor 

pontuação. 

• Tratamento de pescas e florestas, menor pontuação inferior a 35 pontos em 

100. Devido ao intenso desmatamento em áreas de importância ambiental para o país 

como na Amazônia, de acordo com os últimos registros IDEAM, o território perdido, 
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adicionando os anos 2011 e 2012, 295,892 hectares de floresta natural. Isto é, 1,6 vezes 

a área total de Quindio. 

• Gestão de Águas Residuais, obtidos 4 de 100 pontos. Aqui verificou-se que 

a maioria destas águas são descarregadas em rios, córregos e áreas úmidas, sem 

qualquer tratamento. 

• Distribuição de água potável e saneamento, que ganhou 39 pontos, de 100. 

Em 2008, o país tinha sido colocado na classificação, na posição 9; em 2010, 

ficou em 10º; em 2012 na posição 27 e, em 2014, na 85ª. O estudo mediu a qualidade do 

ar, água e saneamento, recursos hídricos, agricultura, silvicultura, pescas, 

biodiversidade e habitat, clima e energia. 

Outra ferramenta de estudo é o Atlas Mundial de Justiça Ambiental, uma 

plataforma criada para rastrear milhares de situações de conflitos ambientais no mundo. 

Ele mostra dramaticamente como os conflitos são cada vez maiores, às custas da 

constante procura de produtos e dos crimes que colocam em perigo a sustentabilidade 

dos recursos naturais a cada dia. Para a Colômbia, as 72 situações identificadas a partir 

do Guajira, para a Amazônia e do Pacífico, para as planícies, destacam o modelo de 

desenvolvimento extrativista, com ênfase em atividades de mineração, petrolíferas e 

agro-exportação, que está alterando, irreversivelmente, em muitos casos, nossos 

territórios em tempos caracterizados por produtividade, economia e bem estar da 

comunidade. Isso coloca a Colômbia em um nível perigoso na América Latina, diferente 

da qualificação acerca de sua biodiversidade que orgulhava o país, anos atrás. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O FENÔMENO DO NIÑO 

A mudança climática ocupa, há mais de uma década, importantes cenários e 

diálogos ambientais no espaço do mundo. O Protocolo de Kyoto (Japão), a fim de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa, adotado em 1997 e em vigor em 2005, 

está inscrito ou incluído no quadro das alterações climáticas das Nações Unidas ou 

Cúpula da Terra. O PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

da ONU, tem como objetivo promover e desenvolver, através de várias ações, países 

para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, fenômeno que já está afetando 

muitas populações do planeta. As áreas dedicadas à agricultura, à pesca, pecuária e 

silvicultura são os mais vulneráveis e menos sensíveis aos impactos e recuperação. 
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A Colômbia não é alheia a este problema, devido à sua localização que lhe 

atribui duas zonas costeiras, à sua biodiversidade relevos de altas montanhas, vales, 

planícies, costas e à sua população altamente dependente de recursos naturais ligadas às 

atividades econômicas. Essa junção de fatores faz da Colômbia um país altamente 

vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. 

O propósito mundial é incorporar aspectos das mudanças climáticas em 

decisões politicas e em programas nacionais orientados para o desenvolvimento, 

buscando ações de adaptação. O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 

levanta a soma de políticas e programas para a gestão dos recursos naturais, gestão de 

riscos e gestão de mudanças climáticas que resultem em desenvolvimentos menos 

vulneráveis, mais competitivos e sustentáveis. Em 2010, o documento COMPES 3700 

foi gerado como uma estratégia institucional para a articulação de políticas e ações 

sobre as mudanças climáticas na Colômbia, com o objetivo de criar um esquema de 

coordenação interseccional para facilitar e incentivar a formulação e implementação de 

políticas, planos, programas, métodos, incentivos e projetos sobre mudanças climáticas, 

conseguindo a inclusão de clima como decisivo para o projeto de desenvolvimento de 

planejamento do projeto. 

A mudança climática representa para o país uma grave ameaça de 

vulnerabilidade climática, evidente por períodos de chuva e secas intensas. Fatores 

como a fragilidade dos ecossistemas e sua capacidade de adaptação são temas de 

investigação e análise, e gestão de risco e adaptação às alterações climáticas, são temas 

complementares e obrigatórios. 

No Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM), a 

partir de dezembro de 2013, foi gerada a alta probabilidade de alerta de ocorrência do 

fenômeno do “niño”, com definição das regiões envolvidas (as mais secas do país). 

Também foi observado que o fenômeno iria se espalhar no primeiro trimestre de 2014, e 

foi feito o acompanhamento permanente da evolução do fenômeno, alertando para 

acontecimentos climáticos as populações mais suscetíveis, convococando os municípios 

e os departamentos para que tomassem as medidas cabíveis para economia de água e 

prevenção, dentro das comunidades, para a questão da falta de líquido, também 

chamada de unidade de gestão de risco.  
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ATIVIDADES DE ALTO IMPACTO 

Embora muitas áreas do país como rios, zonas de amortecimento charnecas, 

pântanos e planícies já estejam afetadas pela extração de materiais de energia e 

mineração, ainda existe o questionamento acerca dos procedimentos e formalidades de 

direitos de mineração e licenças. Para tanto, foi criada a possibilidade da formação de 

uma entidade personalizada única e exclusivamente para tais formalidades, a ANLA, 

Licenciamento Autoridade Nacional Ambiental, constituída em 2011.  

Neste contexto, são adicionados dados, tais como: setor de energia com 

aumento em sua participação no PIB (77%) de 2% para 11% em 2012 e o aumento no 

investimento estrangeiro no setor extrativo, de 14% (1994) para 55% (2012); também é 

importante mencionar que, entre 2002 e 2010, os títulos mineiros passaram de 2000 

para 8000. Em 2013 a agência nacional de mineração auditou os 9.500 títulos mineiros 

existentes na Colômbia, descobrindo que cerca de 1500 tinham irregularidades como 

falta de pagamento, de ordem econômica e de falta geral das obrigações, tais como 

seguros e falta de licença ambiental. 

Também faz parte da discussão sobre as atuais práticas ambientais, econômicas 

e sociais, os processos de extração e utilização de energia e de riqueza mineral, tais 

como o impacto da mineração para a obtenção de ouro, onde grandes áreas são 

devastadas para procurar pequenas quantidades deste minério, destruindo o solo e 

contaminando a água com cargas pesadas de mercúrio, afetando diretamente nossa 

biodiversidade; e os efeitos sociais gerados pela ligação da mineração de carvão à 

violência no país, além do processo de deterioração da costa atlântica por conta de 

práticas controversas para a detecção e remoção do óleo. Tais práticas trazem impactos 

à terra, pois são utilizados materiais explosivos, semelhantes ao dinamite, e de ondas de 

explosões controladas, que permitem identificar com precisão a localização de óleo e, 

em seguida, fazer novos furos para a remoção; sem mencionar os grandes volumes de 

água que são utilizados e a transformação da paisagem em consequência da construção 

de vias, para que máquinas utilizadas no processo de extração petrolífera sejam 

utilizadas. 
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CENÁRIOS PARTICIPANTES 

Tendo em conta os fatores críticos e a possibilidade de mudança nas relações 

de poder, são apresentados como cenários importantes os seguintes itens, que podem 

contribuir para mudar, continuar ou agravar problemas ambientais de acordo com a sua 

utilidade: licenças ambientais, papel das famílias camponesas, planos de gestão 

ambiental, o Código de Petróleo, o Sistema Nacional do Meio ambiente. Por outro lado, 

percebe-se que, a partir desses cenários, é possível encontrar uma possível evolução das 

forças em prol da situação: 

• Redefinição do modelo de gestão ambiental 

• As propostas de atividades económicas alternativas 

• Reestruturação das corporações autónomas regionais 

• Travar a concessão de licenças ambientais 

• Excluir das atividades operacionais zonas húmidas e áreas de preocupação 

ambiental 

OS ATORES E SUAS RELAÇÕES DE PODER 

Nesta seção do documento, temos classificados os atores em três contextos: 

níveis nacionais, regionais e departamentais. Posteriormente identificados, de acordo 

com o setor a que pertencem, que os mesmos estão intimamente ligados aos seus 

interesses. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 

Tabela II-2. Atores e relações de força. 

Âmbito Setor Ator Interesse 

Nacional 

Governamental 

Ministério de Meio ambiente 

Ministério de Minas e energia 

Gestão do risco 

ANLA 

ANH Investigar os fenómenos bioquímicos 
da natureza, planificação e propõem 
tecnologias ecológicas. 

Técnico científico 
de apoio 

Humboldt 

Ideam 

Instituto geográfico Agustín 
Codazzi 

Universidade dos Andes 

Controle e 
seguimento 

Contraloría 

Fiscalía General da nación 

Senado 

Regula e faz seguimento 

Agremiações 
produtivas 

Associação colombiana de 
petróleo 

Exploração dos recursos naturais para 
promover o desenvolvimento 
económico 

Departamental 

Governamental 

Governação do Casanare 

Corporinoquía 

Administrar e executar os recursos de 
maneira efetiva a través de 
planeamento participativo para 
promover o desenvolvimento ambiental 

Agremiações 
produtivas 

Ganaderos 

Arroceras 

petroleiras 

Uso dos recursos naturais para 
beneficio económico 

Local 

Governamental Alcaldía 
Administrar e executar os recursos de 
maneira efetiva buscando o bem-estar 
da população 

Controle e 
seguimento 

Comité de seguimento (Parex, 
GeoPark, Ecopetrol, secretarias 
de obra, planeação e agricultura) 

Desenho de medidas de controle e 
execução de seguimento. 

Agremiações 
produtivas 

Ganaderos 

Palmeira (Aceites manuelita S:A) 

Arroceras 

Petroleiras (Pacific Rubiales, 
Ecopetrol, Petra Energy, Geo 
Park, Cepcolsa, petrominerales, 
New Granada, Parex, Canacol, 
Equión, Tabasco y Gecolsa) 

Uso dos recursos naturais para 
beneficio económico 

Sociedade civil 
Comunidade e pequenos 
produtores 

Bem estar e qualidade de vida 
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ALGUNS ATORES E SEUS PRINCÍPIOS DE RACIONALIDADE 

Nesta parte do documento, pretende-se conhecer razões que, desde os 

diferentes setores, explicam a crises da seca no município de Ariporo. Vejamos: 

 

Tabela 2: atores e princípio de racionalidade 

Ator Princípio de racionalidade 

Ideam, Humboldt, 

Universidade 

Nacional  

A seca é um fenômeno natural desta zona, existe por temporadas, 

fazendo com que algumas espécies morram e outras se adaptem. 

Comisión V del 

Senado 

A atividade sísmica realizada por petroleiras está causando 

rachaduras na terra, gerando modificações no ciclo natural da água.  

IGAC 

Atividades produtivas da zona, agricultura e pecuária extensiva, e 

os regimes de precipitações da região e afetação de aquíferos por 

petroleiras. 

Agricultores 

Dizem que o ecossistema do Casanare foi mudado por palmeiras, 

arroz, gado e petróleo. Segundo eles, a explosão destruiu as capas 

do solo e subsolo, fazendo com que se perdesse volumes de água 

no interior da terra, uma vez que se produz alta contaminação com 

químicos. “O agua se nos esfumo!” 

Afetados 

Os ministérios de Ambiente e Minas negligenciaram as denúncias 

da comunidade e não puserem limite às companhias, contribuindo 

para o desrespeito ao meio ambiente da região. 

Corporinoquía  

Diz que problema não é grave. Sua entidade registra que morreu 

em torno de 1% do total das capivaras do Casanare, que pode ser 

em torno de um milhão.  

Associação 

Colombiana de 

Petróleos  

Argumentam que a indústria petroleira não é responsável, as 

explorações não são a causa da seca.  
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De acordo com a tabela anterior, se identifica a diversidade de racionalidades 

influenciadas pelo subjetivismo teórico, ainda que muitos dos atores representados 

pretendam ser objetivos. De fato, não abordam a dimensão do problema, nem dão 

importância à necessidade de se ouvir as diferentes racionalidades e, a partir daí, criar 

propostas que beneficiem a cada um dos setores; ao contrário, se mantém na posição do 

assistencialismo imediato, ignorando a probabilidade de reaparição da problemática na 

zona. 

Podemos identificar, por outro lado, o tipo de legitimação que estão usando 

instituições acadêmicas e a Corporinoquia, mediante a racionalização e reificação dos 

processos biológicos próprios dos ecossistemas e da quantificação porcentual dada para 

indicar o pouco impacto tido na população de animais, em oposição aos atores sociais 

que convivem com o ecossistema, que dão uma explicação de exploração do território e 

das transformações ambientais deste. 

ARTICULAÇÃO (RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA E CONJUNTURA): 

ANÁLISE DE EVENTOS 

Considerando todo o contexto desenvolvido anteriormente, os diferentes 

princípios de racionalidade, e os fatores críticos que influenciam o problema, podemos 

estabelecer que a situação resultou de: 

• Fraqueza institucional do setor do ambiente. 

• Desvalorização da oferta ambiental colombiana. 

• Confusão do investimento social com a responsabilidade ambiental. 

• Técnicas de setores produtivos e tecnologias com alto impacto ambiental. 

• Desatenção às reivindicações e reclamações da comunidade. 

• Falta de coordenação entre as diferentes entidades para estabelecer medidas 

preventivas e eficazes.  

• Ausência de uma equipe interdisciplinar, incluindo diferentes percepções e 

interesses dos atores.  

• A corrupção, a falta de ética e o privilégio de interesses individuais em 

detrimento do coletivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo desenvolvido aqui foi apenas um precedente para dar abertura às 

pesquisas sobre os efeitos ideológicos que existem em comunidades como Paz de 

Ariporo; efeitos esses que abrangem as relações sociais, as ações, conhecimentos, 

crenças, atitudes, valores e identidades. Percebemos a relação de dominação e 

exploração utilizada por projetos particulares e empresas petrolíferas, sustentadas por 

um governo que ratifica a distribuição desigual de poder, de uso da água do território e, 

por consequência, a crise ambiental, como a seca. 

Se faz necessário, portanto, o desenvolvimento de uma análise crítica do 

discurso sobre as lutas de poder existentes, sendo também relevante a representação de 

grupos específicos de atores sociais, a recontextualização de discursos de um campo a 

outro, as influências de discursos específicos sobre construções indenitárias e sobre 

modos de ação, a representação de aspectos específicos do mundo por meio de discursos 

particulares (SANTOS, 2005). 
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CULTURA, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E CAPÍTULO 7 - 

MEMÓRIA: CAMINHOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BASE 

COMUNITÁRIA NO VALE DO JEQUITINHONHA  

Daniel Renaud Camargo 

INTRODUÇÃO 

O galo mal havia cantado e um senhor já estava recostado no alpendre de sua 

casa tomando café. O sol começava a despontar por detrás das montanhas e o céu já 

estava claro quando o homem olhou para o alto de um morro e acompanhou os 

movimentos de um pássaro negro que tecia um ninho numa árvore localizada num dos 

pontos mais altos da paisagem. “Mau presságio” pensou o homem lembrando-se de uma 

ocasião no passado, quando um ancião lhe havia advertido sobre os significados de um 

Guaxu fazer seu ninho no alto do morro. “Isso é sinal de enchente!” afirmou o homem 

sozinho que saiu apressado pelo corredor, pegou o telefone e ligou para seu filho para 

dizer que o mesmo não deveria comprar um terreno na beira do rio. 

Essa é uma história fictícia, mas poderia muito bem ser verdadeira se 

considerarmos a realidade das comunidades do município de Chapada do Norte, no 

Vale do Jequitinhonha. Uma região do sertão mineiro onde as comunidades 

desenvolveram uma estreita relação com a natureza do cerrado, registrando nas 

memórias os detalhes dessa relação. E é justamente sobre este tipo de memória e de 

saber que se trata este capítulo, que pretende refletir sobre a importância desses 

elementos para a construção de propostas de Educação Ambiental contextualizadas às 

realidades locais. 

O presente capítulo reúne reflexões produzidas durante um longo contato com 

comunidades do Vale do Jequitinhonha, que teve início em 2012, através da 

participação em um projeto social. Tal contato, posteriormente, me levou a pensar meu 

projeto de monografia do curso de Bacharelado em Ciências Ambientais (UNIRIO), 

intitulado “Contos, Bênçãos e Mezinhas: Educação Ambiental Popular como Estratégia 

de Proteção dos Saberes Locais”, posteriormente meu projeto de dissertação de 

Mestrado em Educação (PPGEDU-UNIRIO), “Lendas, Rezas e Garrafadas: Educação 

Ambiental de Base Comunitária os Saberes Locais no Vale do Jequitinhonha”, e 
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atualmente continuo trabalhando com estas mesmas comunidades e pretendo 

desenvolver minha tese de doutorado sobre as memórias de tais populações acerca de 

suas experiências com os eventos climáticos extremos que afetam a região. 

Como dizia, a partir de 2012 desenvolvo trabalhos de pesquisa com as 

comunidades dos distritos de Cachoeira do Norte, Santa Rita do Araçuaí e São 

Sebastião da Boa Vista, desde o início motivado por uma concepção de Pesquisa 

Participante, onde as comunidades são envolvidas em diferentes etapas do projeto de 

investigação, para pensar ações contextualizadas de Educação Ambiental. Sob a 

orientação do professor Celso Sánchez e do Grupo de Estudos em Educação Ambiental 

Desde El Sur (GEASUR-UNIRIO), esta pesquisa se estruturou em torno das 

concepções políticas-teóricas-metodológicas do projeto “Educação Ambiental Desde El 

Sur: Interculturalidade, Decolonialidade e Ecologia de Saberes, perspectivas para a 

Educação Ambiental no Contexto Latinoamericano” e, deste modo, foi concebida a 

partir de um referencial teórico associado ao que o professor Santiago Arboleda 

Quiñones destacou como um importante Legado das Lutas Sociais da América Latina.  

No item a seguir apresentarei o referencial teórico que “suleou” esta pesquisa e 

abordarei essa questão do Legado ao qual Arboleda se referiu, mas de forma resumida, 

logo de início, é preciso dizer que o objetivo central desta minha atuação no Vale do 

Jequitinhonha ao longo desses anos consistiu em pensar uma proposta crítica de 

Educação Ambiental atenta às Ecologias de Saberes das comunidades locais, a fim de 

reconhecer e valorizar a cultura popular, a memória biocultural (TOLEDO, BARRERA-

BASSOLS, 2015) e as riquezas naturais e sociais da região, além de problematizar a 

condição socioambiental das comunidades, refletindo sobre a história ambiental (LEFF, 

2003) deste território. 

O Vale do Jequitinhonha corresponde a uma região, com cerca de um milhão 

de habitantes, distribuídos por uma área de aproximadamente 85 mil km², que ocupa o 

nordeste do estado de Minas Gerais. O Vale recebe este nome devido ao Rio 

Jequitinhonha, que nasce na Serra do Espinhaço e deságua no sul da Bahia, sendo uma 

região conhecida pelas suas riquezas naturais e culturais, mas também pelo estigma da 

pobreza.  

A história do Vale é uma história de exploração da natureza e de seres 

humanos. Uma região de grandes contrastes, o Vale do Jequitinhonha, muitas vezes 
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retratado pela mídia como "Vale da Miséria", teve sua ocupação motivada pela 

descoberta de enormes riquezas. Desde o início do processo de colonização do território 

brasileiro os portugueses logo se interessaram nos boatos e lendas que os indígenas do 

litoral contavam sobre uma cidade de ouro e pedras preciosas localizada no interior. Os 

portugueses nunca encontraram esse suposto “El Dourado” brasileiro, mas alguns 

séculos depois, os bandeirantes paulistas localizaram um enorme tesouro na região que 

veio a ser chamada Minas Gerais. A notícia de uma terra onde as riquezas minerais 

brotavam do solo em abundância logo atraiu a ganância da Coroa portuguesa, que diante 

da novidade tratou de estimular a ocupação e exploração desta região. Assim, um 

enorme contingente de escravos foi transferido para trabalhar como principal mão de 

obra nas minas descobertas. E logo os antigos moradores do Jequitinhonha, os povos 

indígenas, acabaram desaparecendo deste território, sendo dizimados e expulsos pelo 

avançar destes projetos alienígenas de "desenvolvimento" que foram impostos a esta 

região. 

Ao longo do tempo a região vivenciou diferentes ciclos econômicos que 

deixaram marcas na biodiversidade, nas culturas e nas memórias das populações locais. 

Pesquisadoras como Patrícia Guerrero (2009), Andrea Zhouri e Raquel Oliveira (2005) 

entendem que o estigma de “Vale da Miséria” se constitui em uma realidade 

socialmente construída que foi pensada para existir de modo a favorecer os interesses de 

elites econômicas. Estas autoras denunciam que projetos de “desenvolvimento” e 

“modernização” que vieram a ser implantados na região após o declínio das atividades 

mineradoras vêm promovendo um processo de apropriação dos recursos naturais que 

geram desequilíbrios e conflitos ambientais. Entre tais frentes de desenvolvimento as 

pesquisadoras destacam a pecuária, a cafeicultura e mais recentemente a 

eucaliptocultura, que em nome de empresas de celulose, vêm promovendo a 

substituição de grandes áreas de vegetação nativa pelos chamados “desertos verdes”. 

Considerada uma das regiões do Brasil que mais enviou ouro para Portugal 

durante o período colonial, o Vale do Jequitinhonha, de onde saíram tantas riquezas, 

hoje amarga uma triste realidade de pobreza e descaso do poder público. E assim se 

configura um território marcado pelas contradições: de um lado os estigmas da pobreza, 

da fome e da seca; de outro, uma preciosa sociobiodiversidade e vastas reservas de 

minerais de alto valor de mercado.  
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O município de Chapada do Norte é cortado pelo Rio Araçuaí, um dos 

principais afluentes do Rio Jequitinhonha que, além de promover uma divisão física, 

gerou diferentes adaptações por parte da biodiversidade e das populações que habitam 

esta região. As comunidades investigadas apresentam em comum o fato de estarem 

localizadas do mesmo lado do Rio Araçuaí. De modo que, ao contrário dos demais 

distritos “do lado de lá do rio”, que apresentam uma vegetação típica de uma área de 

transição entre o Cerrado e a Caatinga, do “lado de cá”, onde se localizam as 

comunidades investigadas, predomina uma vegetação de transição entre o Cerrado e a 

Mata Atlântica. A cultura “do lado de cá” é caracterizada pela forte influência da 

religiosidade católica, numa concepção de catolicismo popular, que, em meio ao 

isolamento do sertão, produziu manifestações como a Folia de Reis, benzedeiras, 

rezadores e raizeiros. 

Destaca-se na região uma grande riqueza cultural que congrega manifestações 

típicas, tais como festas, comidas, músicas, histórias, além de saberes e fazeres que 

caracterizam as identidades culturais das comunidades e que revelam traços de 

sincretismos entre as culturas indígenas, africanas e europeias, que influenciaram na 

formação das populações locais. Além disso, é importante ressaltar que tais populações 

passam por períodos de afastamento prolongado da terra, ocasionados pelos processos 

de migrações sazonais (AMARAL, 1988), sobretudo rumo ao corte de cana e, mais 

recentemente, com a mecanização das lavouras, muitos moradores vêm procurando 

novas formas de sustento em uma tentativa de permanecer na terra. Assim, tais culturas, 

memórias e saberes encontram-se ameaçados por questões como a crise intergeracional 

discutida por Vanda Silva (2000), pelo afastamento da terra gerado pelos processos 

migratórios (AMARAL, 1988) e pelas transformações socioambientais da região 

(CAMARGO, 2014, 2017). 

Portanto, retomando a história contada no início deste capítulo, entendo que é 

preciso um esforço das universidades no sentido de estimular pesquisas direcionadas 

para o reconhecimento, valorização e investigação destes saberes locais, destas 

memórias bioculturais e da história ambiental das comunidades, até mesmo como uma 

estratégia para construir propostas e práticas educativas contextualizadas ao território. 

Afinal, a partir do exemplo da história apresentada, podemos refletir sobre a 

importância destes saberes, destas memórias e da história ambiental da região para 

pensar uma Educação Ambiental de Base Comunitária, uma educação produzida a partir 
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de uma escuta sensível para com as vozes do território, atenta aos saberes ancestrais das 

comunidades, sendo, portanto, uma pedagogia que entende a comunidade como 

protagonista da produção de conhecimentos. Em outras palavras, nós, pesquisadores, 

precisamos ter humildade para ouvir os mestres dos saberes locais, aprender com eles 

para construir conhecimentos com eles. Assim, recordando a história contada 

anteriormente, podemos assumir que: se o ancião não dividir seu conhecimento este 

saber corre o risco de desaparecer; se a comunidade não tiver interesse neste 

conhecimento este saber corre o risco de desaparecer; se o Guaxu desaparecer este 

conhecimento deixará de fazer sentido; sem árvores o Guaxu não terá como fazer seu 

ninho no alto do morro e, consequentemente, as comunidades não receberão este “aviso 

da natureza”. 

ESCOLHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

“O Saber se aprende com os mestres e os livros. 

A Sabedoria se aprende com a vida e com os humildes” 

Cora Coralina 

As escolhas teórico-metodológicas deste trabalho partem da premissa levantada 

por Paulo Freire (2014, 2015) de que a contextualização das propostas educativas à 

realidade sociocultural (e ambiental) dos educandos facilita a promoção de aprendizados 

significativos, deste modo entendo a importância de considerar os saberes prévios das 

comunidades no intuito de estabelecer pontes entre o saber local, o saber científico e o 

saber escolar. 

Refletindo sobre a necessidade de buscar as pontes entre os diferentes saberes, 

decidi optar por uma metodologia que partisse dos saberes locais e que, a partir destes, 

pudesse dialogar com os demais saberes de uma forma horizontalizada. Para tanto,

considerei uma articulação entre a perspectiva de Investigação Ação Participante (IAP), 

do sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1991), articulada à Abordagem Temática 

Freireana e à Ecologia de Saberes de Boaventura de Sousa Santos (2014). 

A proposta metodológica partiu da IAP, que no Brasil é entendida como uma 

abordagem de Pesquisa Participante (BRANDÃO, STRECK, 2006), e nesta perspectiva, 

considera-se, em um primeiro momento, uma Investigação preliminar sobre a realidade 

e o cotidiano das comunidades às quais se destina a proposta, esse momento consiste em 
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um processo de imersão no cotidiano local, que Fals Borda se referia como “vivências”, 

partindo-se da lógica de que primeiro o pesquisador deve sentir a realidade para depois 

pensar sobre a mesma; após tal investigação preliminar é pensada uma Ação, com base 

nas revelações obtidas por meio da investigação preliminar e, além disso, destaca-se a 

importância da Participação das comunidades nas diferentes etapas do processo 

investigativo, estimulando seu engajamento na resolução dos problemas locais. 

Orlando Fals Borda (1991) destaca que a IAP considera não somente a 

dimensão do processo de construção da pesquisa, mas, por uma questão ética, também 

abrange uma dimensão educativa, assim como uma ação sociopolítica. Além disso, o 

sociólogo (BORDA, 1991) ressalta que as principais metas da Pesquisa Ação 

Participante consistem em: “To enable the opressed groups and classes to adquire 

suficiente creative and transforming leverage as expressed in specific projects, acts and 

struggles; and to produce and develop sociopolitical thought process with popular bases 

can identify” (p. 4). Rahman (1991), por sua vez, destaca como principais objetivos da 

Pesquisa Ação Participante: 

Return to the people the legitimancy of the lnowledge they are capable of 
producing through their own verification systems, as fully scientific, and 
the right to use this knowledge – including any other knowledge, but not 
dictated by it – as a guide in their own action. This Immediate objective is 
na integral and indispensible part of the objective of dual social 
transformation – in the relations of material production and in the 
relations of knowledge (p. 15). 

Complementando a IAP de Fals Borda, foi empregada a metodologia de 

Investigação Temática Freireana, que consiste em pensar Temas Geradores a partir do 

cotidiano e das culturas dos educandos, para facilitar a contextualização das discussões 

presentes na proposta educativa. A metodologia de Investigação Temática Freireana foi 

documentada por Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido (2014); posteriormente, 

tal metodologia foi sistematizada e transportada para o Ensino de Ciências por 

Delizoicov (1982) e, mais recentemente, rediscutida com relação à perspectiva da 

Educação Ambiental Crítica a partir de trabalhos como os de Saitoo, Figueiredo e 

Vargas (2014), assim como Torres, Ferrari e Maestrelli (2014). Com relação ao papel do 

educador nesta perspectiva, para Paulo Freire (2015) cabe ao educador: 

[...] o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ele – saberes socialmente 
construídos na prática comunitária -, mas também, [...] discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns saberes em relação ao ensino de 
conteúdos (p. 31). 
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A obtenção dos Temas Geradores seguiu as etapas sistematizadas por 

Delizoicov (1982) e as considerações de Torres, Ferrari e Maestrelli (2014), de modo 

que a investigação foi dividida em cinco etapas: 1) investigação preliminar; 2) análise 

das situações e escolha das codificações; 3) diálogos descodificadores; 4) redução 

temática; 5) salas de aula. 

Na primeira etapa, Investigação Preliminar, se realizou um levantamento 

bibliográfico sobre a região investigada, além de um estudo do meio que empregou 

conversas com moradores das comunidades e passeios no entorno23 na busca por 

detalhes sobre os contextos socioambientais e cotidianos das comunidades, para revelar 

as situações-limite que marcam a realidade local. 

Em um segundo momento, a análise das situações e escolha das codificações 

possibilitou escolher as formas de apresentar para as comunidades os resultados da 

investigação preliminar, estabelecendo as linguagens e as abordagens que seriam 

empregadas no primeiro contato com os moradores. Esse contato, entendido como 

diálogos descodificadores, objetivou avaliar as reações das comunidades acerca das 

situações vivenciadas e dos códigos escolhidos para representá-las. Assim, as situações 

foram codificadas a partir de diferentes linguagens (ex: desenhos, fotografias, materiais 

audiovisuais, charges, teatro, contação de histórias, mapas, imagens de satélite, 

documentos históricos etc) e apresentadas para os moradores em reuniões abertas, e 

suas reações foram observadas, registradas e analisadas posteriormente. 

Após a Investigação Preliminar com os moradores das comunidades e mestres 

dos saberes, se iniciou um trabalho mais específico com os professores, que objetivou 

buscar conexões entre as temáticas, ou, em outras palavras, discutir “a razão de ser de 

alguns saberes em relação ao ensino de conteúdos” (p. 31), refletindo sobre as situações 

apresentadas anteriormente e os saberes escolares e procurando soluções para as 

situações-limite a partir do diálogo entre os saberes populares e os conhecimentos 

específicos dos professores responsáveis pelas disciplinas escolares. Deste modo torna-

                                                

 

 
23 Os passeios foram realizados pelo pesquisador nos arredores das comunidades, sempre que 

possível com o acompanhamento de guias locais. 
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se possível produzir uma educação ambiental popular, tecida de forma interdisciplinar, 

que adentra o ambiente escolar, mas que não se limita a este.  

A investigação considerou diferentes grupos, buscando estabelecer diálogos 

entre os diversos saberes, incluindo o saber local (ou saber popular), representado pelos 

mestres da cultura popular; o saber escolar, representado por professores, e o saber 

científico-acadêmico, representado pelo posicionamento do investigador-educador, com 

base em estudos científicos relacionados aos temas geradores, problematizando os 

saberes locais e escolares a partir de dados e discussões presentes no campo acadêmico.  

Com este diálogo entre as visões de diferentes grupos sociais, pretende-se 

discutir as condições para a existência de uma Ecologia de Saberes (SANTOS, 2010) na 

região, ou seja, a realização de diálogos horizontais entre diferentes saberes sem que um 

se imponha sobre os demais. 

Esta pesquisa considerou a perspectiva de Educação Ambiental Crítica 

defendida por autores como Isabel Carvalho (2004), Mauro Guimarães (2004) e Carlos 

Frederico Loureiro (2004). Nesta visão entende-se a necessidade de ir além de uma 

mera mudança de comportamentos, partindo para discussões que relacionam o meio 

ambiente à cultura, história, política, economia, entre outras dimensões que permitem 

compreender e debater as relações homem-natureza em diferentes contextos. 

Sobre a perspectiva da Educação Ambiental Crítica, Guimarães (2004) ressalta 

que: 

A Educação Ambiental Crítica objetiva promover ambientes educativos 
de mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus 
problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar 
as armadilhas paradigmáticas24 e propiciar um processo educativo, em 
que nesse exercício, estejamos, educandos e educadores, nos formando e 

                                                

 

 
24 No caso desta pesquisa, o esforço de superar as armadilhas paradigmáticas se verifica, em 

primeiro lugar, a partir de uma articulação entre a Educação Ambiental e a Educação Popular que enxerga 
nos sujeitos do povo uma fonte relevante de conhecimentos válidos sobre o mundo e, em especial, sobre 
as questões ambientais vivenciadas na realidade local, além de estabelecer um compromisso com a 
transformação da realidade socioambiental das comunidades. Em seguida, articulando às perspectivas da 
Decolonialidade (QUIJANO, 2010), Interculturalidade (CANDAU, 2011) e Ecologia de Saberes 
(SANTOS, 2010) pretende-se ir além da visão hegemônica de educação, considerando outras perspectivas 
e epistemologias e, sobretudo, estimulando o diálogo entre os saberes. 
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contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da 
grave crise socioambiental que vivemos todos (p. 30-31). 

Complementando a visão de Mauro Guimarães, Isabel Carvalho (2004) 

apresenta a seguinte consideração: 

[C] ompreender as relações sociedade-natureza e intervir sobre os 
problemas e conflitos ambientais. Neste sentido, o projeto político-
pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria o de contribuir para 
uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a formação de um 
sujeito ecológico. Ou seja, um tipo de subjetividade orientada por 
sensibilidades solidárias com o meio social e ambiental, modelo para a 
formação de indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, 
problematizar e agir em relação às questões socioambientais, tendo como 
horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental (p. 18-19). 

Com relação ao diálogo existente entre a perspectiva de Educação Ambiental 

Crítica e o campo da Educação Popular para a formação de uma Educação Ambiental 

que, além de crítica, se configure como Transformadora, Loureiro (2004) ressalta que: 

O que vem sendo denominado por vertente transformadora da educação 
ambiental, no Brasil, começou a se configurar nos anos de 1980, pela 
maior aproximação de educadores, principalmente os envolvidos com 
educação popular e instituições públicas de educação, junto aos militantes 
de movimentos sociais e ambientalistas com foco na transformação 
societária e no questionamento radical aos padrões industriais e de 
consumo consolidados no capitalismo. (p. 69). 

Portanto, este estudo propõe articular à perspectiva da Educação Ambiental 

Crítica Transformadora (LOUREIRO, 2004) ao que me referi anteriormente como um 

Legado das Lutas Sociais da América Latina. Sobre este legado, o professor Santiago 

Arboleda e outros pensadores entendem que as lutas dos setores populares e 

movimentos sociais da América Latina em torno da emancipação e da democracia 

produziram metodologias e teorias potentes para pensar a complexidade deste território. 

Neste sentido, tal Legado englobaria, por exemplo, a Educação Popular latino-

americana, a Pedagogia Freireana, a IAP de Fals Borda, a Filosofia da Libertação, a 

Teologia da Libertação etc. Além disso, o professor Arboleda ressalta que tais 

perspectivas latinoamericanas permitem pensar a educação a partir de uma relação 

dialógica e horizontal que considera a comunidade como fonte de informações 

relevantes e válidas, possibilitando uma aproximação entre a cultura local e as temáticas 

a serem discutidas. De uma maneira resumida, na imagem a seguir apresento um 

esquema do percurso metodológico desta pesquisa. 
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Figura III-1. Fonte: CAMARGO, 2017, p. 102. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através de conversas com a população local foram identificados os potenciais 

participantes da pesquisa, neste caso, sujeitos indicados como mestres dos saberes 

locais, ou seja, guardiões da cultura local, detentores de memórias bioculturais e 

conhecedores de acontecimentos importantes da história ambiental da região. Destes 

sujeitos, 45 concordaram em participar da pesquisa e contribuíram com informações 

essenciais para o delineamento do projeto. Entre tais mestres havia 16 homens e 26 

mulheres, com diferentes trajetórias de vida e idades variando de 27 a 88 anos. 

Foi realizada uma série de encontros com as comunidades a fim de apresentar 

os resultados de cada uma das etapas da investigação, bem como para promover os 

debates sobre as categorias de temas geradores. Tais eventos foram organizados em 

parceria com as comunidades, que definiram os locais e horários das atividades. Nestas 

reuniões foram discutidas questões acerca da história ambiental da região e apresentadas 

as codificações das temáticas provenientes da investigação preliminar. Os encontros 
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foram pensados em diferentes módulos, direcionados a diferentes faixas etárias, 

incluindo crianças/jovens, mestres da cultura popular e professores, e foram promovidos 

na forma de oficinas, minicursos e palestras sobre cultura popular e educação ambiental, 

que consideraram diferentes temáticas reveladas pelas próprias comunidades. 

A investigação revelou situações que, quando discutidas com os moradores das 

comunidades, evidenciaram quatro categorias de temas geradores, relacionados a 

situações-limites (FREIRE, 2014) vivenciadas nos cotidianos locais, que permitem 

produzir discussões sobre as relações estabelecidas entre as comunidades e a natureza. 

As categorias evidenciadas foram: Água-Clima; Agricultura-Alimentação; 

Biodiversidade-Ecologia; Infância-Juventude. 

A categoria Água-Clima emergiu a partir de constatações sobre uma série de 

problemas socioambientais associados ao clima e aos corpos hídricos locais, 

evidenciados por observações do cotidiano e do entorno das comunidades (ex: 

destruição de nascentes, assoreamento, perda de mata ciliar, despejo irregular de esgoto, 

secas, enchentes etc.), que foram contrastados por falas de moradores locais que, em 

inúmeras ocasiões, afirmavam que “Antes tinha muita água e chovia muito, hoje tudo 

mudou...”. 

Assim, a partir desta categoria temática foram promovidos debates sobre as 

percepções dos moradores acerca das transformações ambientais da região, incluindo 

alterações no regime hídrico, além de refletir sobre os eventos climáticos extremos 

vivenciados pela população local, sobre as memórias bioculturais e os saberes locais, 

incluindo os saberes apontados pelas comunidades como “sinais da natureza”, que 

podem ser entendidos como comportamentos de plantas e animais que indicam/preveem 

algum tipo de alteração ambiental, tal como o caso do pássaro negro Guaxu, que os 

antigos moradores da região afirmam ser capaz de prever enchentes, e que quando exibe 

o comportamento de construir seu ninho no alto do morro representaria um indicativo 

de grandes chuvas, com forte risco de inundações. Neste exemplo, tais “sinais da 

natureza” ainda ressaltam a interconexão entre as categorias de temas geradores - neste 

caso, havendo uma óbvia interseção com a categoria Biodiversidade-Ecologia. 

A partir da categoria Água-Clima foram desenvolvidos debates acerca das 

secas e das chuvas, levantando os principais eventos climáticos que marcaram as 

trajetórias de vida dos moradores locais, documentando os principais anos de chuvas e 
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secas extremas25. Posteriormente, tais dados foram organizados em uma Linha do 

Tempo (Ver imagem à seguir) dos eventos climáticos que marcaram a história 

ambiental da região. 

 

Figura III-2. Fonte: CAMARGO, 2017, p. 208. 

 

Através da análise das narrativas apresentadas nos encontros com os mestres 

dos saberes ficou evidente que os mesmos possuíam uma visão crítica acerca das 

relações comunidade-natureza, entendendo que a comunidade teve um papel central na 

degradação do meio ambiente e, por uma questão ética, tem uma responsabilidade sobre 

a recuperação ambiental da região. Assim, entre as principais práticas apontadas pelos 

moradores como destruidoras do meio ambiente, que teriam contribuído para alterar as 

condições do regime hídrico local, é possível citar: o impacto de espécies exóticas ao 

regime hídrico local, tal como o gado, a braquiária e o eucalipto; a destruição de 

nascentes para introdução de pastagens ou de florestas de eucalipto; queimadas; ação de 

                                                

 

 
25 Tal discussão sobre as secas e dilúvios na região também foi descrita no trabalho “Entre a 

Seca e a Cheia: Educação Ambiental de Base Comunitária como estratégia para promover a valorização 
da água através da cultura local” (RENAUD, SÁNCHEZ, ROCHA, 2015). 
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carvoarias; perda de mata ciliar; assoreamento; canalização de córregos; construção de 

barragens; poluição dos recursos hídricos etc. 

A partir da confluência entre as narrativas dos mestres de saberes e 

conhecimentos científicos foi possível estabelecer algumas temáticas prioritárias para 

serem discutidas nas escolas locais, incluindo: a necessidade de conscientizar a 

população com relação a importância da Preservação dos Recursos Naturais, bem como 

da recuperação de Nascentes; discutir o papel da vegetação nativa e o impacto da 

introdução de espécies exóticas; refletir sobre a construção de uma gestão popular dos 

recursos hídricos; e conscientizar a população com relação às queimadas. 

Por meio da recorrência de frases como “Antes praticamente tudo era 

produzido na comunidade, hoje tudo mudou...” ao longo das conversas com os 

moradores foi possível chegar a categoria de tema gerador Agricultura-Alimentação, 

que revelou as transformações ocorridas nos hábitos alimentares e na atividade agrícola 

local. Os relatos dos moradores ressaltaram a relação entre a agricultura e o clima, de 

modo que as práticas agrícolas locais são organizadas a partir de conhecimentos 

específicos da cultura popular sobre o clima, que são organizados em uma espécie de 

calendário climático, que fica registrado em suas memórias, e orienta as vidas dos 

camponeses. As narrativas também apontaram que muitas variedades de produtos 

agrícolas desapareceram com o tempo por diferentes motivos, incluindo: as secas 

prolongadas; o afastamento da terra ocasionado pelos processos migratórios; e à própria 

chegada de novas sementes com a chamada “Revolução Verde”. Além disso, os relatos 

ressaltaram uma transição alimentar ocasionada pela inauguração das vendas e 

mercadinhos locais que promoveram a chegada de produtos industrializados, alimentos 

do SEASA e outros produtos vindos de fora da comunidade. Os mais velhos confirmam 

em seus relatos que nos tempos antigos as comunidades apenas consumiam o que era 

produzido na região, com exceção de alguns produtos como sal e derivados do trigo, 

que eram buscados por tropeiros em cidades próximas. 

Entre as importantes discussões levantadas por este tema gerador, é possível 

ressaltar: a necessidade de produzir pesquisas com o objetivo de descobrir e reconhecer 

as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) da região; incentivar práticas 

agrícolas alinhadas as perspectivas da Agroecologia e Agricultura Orgânica, tal como os 

Sistemas Agroflorestais; investigar as variedades agrícolas adaptadas às condições 

ambientais da região; discutir a Soberania e Segurança alimentar a partir de reflexões 
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sobre a dependência da comunidade gerada pela chegada de produtos industrializados, 

ressaltando o contraste com períodos anteriores, quando as comunidades produziam o 

que era necessário para seu sustento e apresentavam um estilo de vida mais saudável e 

sustentável que o atual. 

A terceira categoria temática, Biodiversidade-Ecologia, foi revelada a partir de 

falas como “Antes isso aqui era tudo mata, tinham muitas plantas e animais nativos, 

hoje tudo mudou...”. Assim, partindo desta afirmação seguimos discutindo tais 

mudanças em relação a Biodiversidade e Ecologia vivenciadas localmente. Deste modo, 

foram levantadas algumas possíveis discussões que incluem: as transformações do meio 

ambiente ao longo do tempo, destacando as modificações nas paisagens; os 

desequilíbrios ecológicos e a questão dos serviços ecossistêmicos prestados pela 

natureza; as condições da Fauna e da Flora; o debate sobre os diferentes usos da 

Biodiversidade; bem como a problemática em torno das espécies Nativas X Exóticas e 

Invasoras.  

A categoria temática Infância-Juventude foi obtida a partir de falas recorrentes 

que revelaram a percepção de uma grande mudança nas experiências de infância e 

juventude ao longo do tempo, frases como “Antes as crianças brincavam na natureza, 

subiam nos pés de árvore, brincavam com barro, com cipós, andavam no mato e 

conheciam o ambiente, hoje mudou...” se repetiram muitas vezes ao longo do trabalho 

evidenciando grandes mudanças nos hábitos de crianças e jovens, no sentido de um 

afastamento da natureza.  

As narrativas destacaram que antigamente o trabalho era obrigatório para as 

crianças que, muitas vezes, nos poucos momentos vagos, se divertiam em meio à 

natureza, brincando nos córregos e rios, construindo brinquedos de barro, madeira, 

folhas, frutos e sementes. As brincadeiras eram realizadas ao ar livre e promoviam a 

atividade física infantil/juvenil. Atualmente observa-se que a maior parte dos jovens 

tem acesso a objetos tecnológicos e muitas vezes o entretenimento das novas gerações 

existe em meio a um distanciamento do meio natural. Como exemplos de discussões 

ativadas por esta categoria temática, é possível citar: a importância do contato da 

criança com a natureza; a percepção de que Saúde, Bem Estar e Qualidade de vida estão 

associados ao Meio Ambiente Equilibrado; Biofilia X Biofobia; Natural X Virtual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo foi possível perceber que o emprego de metodologias 

provenientes do Legado da América Latina pode auxiliar na contextualização de 

propostas de Educação Ambiental às realidades locais. Neste sentido, destaco, em 

especial, o potencial de uma articulação entre tal Legado e a perspectiva de Educação 

Ambiental Crítica Transformadora. 

Outra reflexão levantada por esta pesquisa é referente à possibilidade de 

construir propostas de Educação Ambiental comprometidas com o 

reconhecimento/proteção das culturas, dos saberes, das histórias e das memórias dos 

educandos, bem como a auxiliar na construção de reflexões sobre as relações homem-

natureza com base nos cotidianos das comunidades. 

A pesquisa revela uma forte afinidade entre a perspectiva de Investigação Ação 

Participante (IAP), desenvolvida pelo sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, e a 

Abordagem Temática Freireana, demonstrando a complementaridade destas 

metodologias no processo de contextualização das práticas educativas. 

O estudo reforça a possibilidade de empregar os Temas Geradores, em uma 

abordagem freireana, para facilitar a construção de propostas contextualizadas de 

Educação Ambiental Crítico Transformadora, bem como permite evidenciar a 

viabilidade do desenvolvimento de práticas educativas ambientais de caráter 

interdisciplinar, em contextos escolares, pensando a partir dos cotidianos das 

comunidades. 

Ressalto ainda a necessidade de o pesquisador-educador ambiental de base 

comunitária estabelecer um compromisso com a preservação dos saberes locais, da 

cultura popular e da memória biocultural das comunidades, a fim de desenvolver 

propostas educativas atentas às identidades culturais, aos saberes ancestrais e às 

realidades socioambientais de diferentes populações. 

É necessário destacar a importância de ouvir as comunidades quando se houver 

a intenção de construir propostas direcionadas a estas, além de envolver a população 

local no momento de pensar os rumos e os focos da investigação. No caso desta 

pesquisa, a proposta educativa foi construída com base em demandas, interesses, 

problemas e conflitos presentes nas comunidades revelados pelas falas de moradores 
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locais e que permitiram promover a contextualização da proposta educativa ao território 

investigado. 

A pesquisa reforça, ainda, a ideia de que o Vale do Jequitinhonha, assim como 

outros casos no território brasileiro, representa um reflexo da condição histórica de 

colonização da América Latina, portanto, compreendo que a concepção de “Vale da 

Miséria” teria sido influenciada pela agressividade dos processos de exploração das 

riquezas do Vale durante o projeto de colonização, que transferiram enormes tesouros 

da região para a Europa. 

Por fim, destaco a relevância de pensar as práticas Educativas Ambientais de 

Base Comunitária a partir das relações entre cultura, meio ambiente, educação e 

memória, ressaltando o papel da comunidade na construção de um olhar sobre sua 

própria realidade a fim de, refletindo sobre tal realidade, ser capaz de transformá-la. 
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DIÁLOGOS INTERCULTURAIS COM A CAPÍTULO 8 - 

COMUNIDADE GUARANI MBYÁ: A RELAÇÃO COM A TERRA E

TERRITORIALIDADE COMO TEMAS GERADORES DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE CIÊNCIAS 

Clara dos Santos Baptista 
Sandra Benites 
Celso Sánchez 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo pensar as possibilidades de inserção de 

elementos da cultura e cotidiano das aldeias Guarani Mbyá nas programações de 

educação ambiental e educação em Ciências. 

Deseja-se, com o presente estudo, elencar a visão e importância da 

territorialidade na cultura e perspectiva Guarani e discutir como estes saberes indígenas, 

presentes nas práticas do dia-a-dia das aldeias, podem ser abordados nas atividades e 

práticas educativas da escolarização formal e não formal das escolas do sistema público 

do estado do Rio de Janeiro. 

Originalmente, populações indígenas de diferentes etnias ocupavam áreas 

espalhadas por todo o estado. Entretanto, com a invasão Portuguesa, a maior parte 

destas populações foi dizimada. Nos dias de hoje, as comunidades Guarani do Estado do 

Rio de Janeiro se concentram no sul fluminense, nos municípios de Paraty, Angra dos 

Reis e Maricá. 

A aldeia de Maricá, denominada Ka'aguy Hovy Porã, formada há cerca de três 

anos e meio na restinga do município de Maricá, é constituída por dezoito famílias e 

cerca de vinte e quatro crianças. 

Além da aldeia Ka'aguy Hovy Porã, mais recentemente formou-se a aldeia de 

Itaipuaçu, após uma doação de terras na região do Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

em 2013. A Aldeia, chamada Ara Howy, abriga vinte e três residentes e localiza-se 

perto do centro de Itaipuaçu. 

As aldeias Guarani mais recentes - Ka'aguy Hovy Porã e Ara Howy - foram 

destacadas como base principal para o desenvolvimento do projeto, sobretudo em 

função das facilidades de acesso à aldeia e aos informantes da pesquisa. 
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AS ALDEIAS GUARANI E SUAS HISTÓRIAS 

O povo Guarani habita, há muitos séculos, a região da América Latina. Antes 

da colonização, viviam em partes do território do Brasil, Peru, Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Guiana, Equador e Bolívia (Galante, 2011). Foram os primeiros aliados dos 

Espanhóis durante as primeiras lutas de conquista do território. Logo depois, foram 

reduzidos pelos padres jesuítas e mais tarde escravizados tanto nas colônias da Espanha 

como no Brasil (Brandão, 1988). 

O povo Guarani, assim como outras etnias indígenas, foi marcado por um 

contexto imperialista e colonizador de grande extermínio e, após quinhentos anos de 

colonização, ainda luta pela demarcação de suas terras (Ferreira, 2016). Mesmo assim, 

conseguiram manter sua língua, cultura e costumes através dos tempos; diferente de 

muitos grupos étnicos da América do Sul, que tiveram sua língua esquecida e seus 

costumes sufocados pela cultura colonizadora europeia (Heckler, 2006). 

No Brasil podemos encontrar os subgrupos Guarani Nhandéva, Kaiowa e 

Mbyá, todos englobados no tronco linguístico Tupi-Guarani. Estes subgrupos 

diferenciam-se por pequenas variações das tradições, língua, métodos rituais e 

localização territorial. 

Ambas as aldeias-base deste estudo estão localizadas no estado do Rio de 

Janeiro, no município de Maricá. A Figura III-3 apresenta sua localização. 
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Figura III-3. Localização do município de Maricá no estado do Rio de Janeiro. Nele se 
encontram ambas as aldeias Guarani base do estudo. 

 

 

Figura III-4. Localização do distrito de Itaipuaçu no município de Maricá, Rio de Janeiro e da 
restinga de Maricá. 

 

Itaipuaçu é um termo de origem tupi-guarani e quer dizer “barulho grande de 

água batendo na pedra”. O lugar ganhou este nome devido ao som, que pode ser ouvido 

em muitas partes do distrito, do mar batendo nas pedras costeiras. Neste distrito de 

Maricá se encontra a primeira e mais recente aldeia do estudo, Ara Howy. Esta, situada 

próxima ao centro de Itaipuaçu, atualmente abriga vinte e três residentes, dentre eles, 
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doze crianças, e tem Seu Félix e Dona Catarina como seu xeramoi kuery e xejary kuery 

(os “representantes mais velhos” da aldeia), respectivamente. 

A aldeia Ka'aguy Hovy Porã fica situada na restinga de Maricá, bem próxima 

ao centro do município. A aldeia formada há três anos e meio, depois da doação da área 

pela prefeitura, atualmente abriga dezoito famílias e tem Dona Lídia como a xejary 

kuery. 

O sistema escolar da região das duas aldeias não possui ferramentas 

interculturais que contemplem e acolham as crianças Guarani. Por esse motivo, os 

representantes das comunidades decidiram pela criação de escolas diferenciadas dentro 

de cada aldeia, que atendessem às crianças de maneira a valorizar seus saberes e 

conhecimentos. Nesse contexto, pediram ajuda às universidades do estado do Rio de 

Janeiro para a construção de um currículo intercultural. O currículo pensado pelos 

próprios representantes das comunidades Guarani é um meio de empoderamento sobre a 

própria cultura e educação, assim como permite a crítica ao sistema e questiona a 

dominação, representando, deste modo, uma resistência cultural e luta para manter os 

costumes. 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito a uma educação escolar 

diferenciada, específica, bilíngue e intercultural para os povos indígenas. A I 

Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em Goiás em 2009 e 

organizada pelo MEC, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de 

Educação e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), contou com a participação de 

alunos, pais e professores indígenas de diversas etnias para a discussão e definição de 

temas e diretrizes sobre a educação indígena. Entre as principais propostas listadas em 

seu documento final, está a necessidade de ampliação do controle social a partir da ótica 

e das necessidades de cada povo indígena, de modo a garantir e ampliar o protagonismo 

indígena em todas as instâncias propositivas e deliberativas. Por isso as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Indígena que reafirmam a importância da educação 

indígena serem diferenciadas e bilíngues, além de estabelecer guias e parâmetros de 

como essa educação deve ser feita. 

A partir destas conferências, diretrizes e definições, os Guarani organizam o 

que eles nomearam como Protocolo Guarani, que pretende ser uma base curricular 
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específica deste povo. No protocolo, pode-se ver que o principal objetivo é a formação 

de professores Guarani para que, no futuro, seja garantida gestão do próprio ensino. 

A ECOLOGIA DE SABERES E INTERCULTURALIDADE 

A educação ambiental é uma prática pedagógica que vem ganhando destaques 

cada vez maiores em diferentes espaços e campos. Devido a isto, a educação ambiental 

está em constante transformação e não existe apenas uma concepção e definição da 

mesma. Este fato levou autores como Layrargues a dizer que existem múltiplas 

identidades da educação ambiental brasileira (Layrargues, 2004).  

O termo surgiu nos anos 60 na Europa, refletido em movimentos sociais, 

contracultura, padrões de conservação da natureza e debates políticos e filosóficos da 

ecologia política (Loureiro, 2012). No Brasil, começou a ser discutido e se consolidou 

no meio educacional nos anos 2000, se tornando parte das práticas de professores e 

alunos, principalmente em meio às disciplinas já existentes, como a de Ciências. 

A interculturalidade é um tema que ganha grande importância no estudo devido 

ao fato que o mesmo lida diretamente com o diálogo entre duas culturas diferentes. 

Estas diferenças são evidenciadas quando se fala de Ciências na base da civilização 

ocidental e na cultura tradicional Guarani. De acordo com Walsh (2005): 

Como conceito e prática, a interculturalidade significa “entre culturas”, 
mas não simplesmente um contato entre culturas, e sim um intercambio 
que se estabelece em temos equitativos, em condições de igualdade. Além 
de ser uma meta para alcançar, a interculturalidade deveria ser entendida 
como um processo permanente de relação, comunicação e aprendizado 
entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e tradições distintas, 
orientada a gerar, construir e proporcionar um respeito mútuo, e um 
desenvolvimento pleno das capacidades dos indivíduos, acima de suas 
diferenças culturais e sociais (Walsh, 2005, p.4). 

A partir deste conceito, tem-se a necessidade de definir o diálogo de saberes 

que seria o resultado que emerge do encontro da diversidade cultural (Leff, 2009). Esse 

diálogo dá origem à ecologia de saberes, conceito apresentado por Santos (2010). Em 

outras palavras, a ecologia de saberes é resultado da interculturalidade. 

Conhecimentos e saberes, independentemente de onde venham, possuem 

valores e ideias fundamentais importantes para a formação do sujeito de cada cultura. 

Deste modo, nenhum deles deve ser tratado como absoluto ou ser imposto como 
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universal porque não há uma só forma de conhecimento capaz de responder por todas as 

intervenções de mundo (Santos, 2010). 

PERCURSOS, PERCALÇOS E DESAFIOS 

A pesquisa considerou uma abordagem qualitativa para a análise e proposições 

de temas geradores de ensino a partir de elementos relacionados à territorialidade da 

cultura e do dia-a-dia Guarani. 

Temas geradores, de acordo com o autor Paulo Freire (1987), são os temas da 

realidade dos educandos que emergem do diálogo horizontal entre educandos e 

educadores. A constatação do tema gerador é proveniente da experiência existencial e 

de uma visão crítica sobre as relações homem-mundo e homem-homem. 

Logo, a metodologia deste projeto tomou forma a partir de visitas às aldeias 

Guarani, de Maricá, Itaipuaçu, no estado do Rio de Janeiro, entrevistas com professores, 

residentes e lideranças Guarani, observações de diário de campo e revisão de 

bibliografia e documentos pertinentes ao tema. 

Foram realizadas quatro visitas à aldeia de Itaipuaçu e três à aldeia de Maricá, 

no período entre outubro e dezembro de 2015. Durante as visitas, foi possível 

acompanhar algumas tarefas diárias de ambas as aldeias, assim como capturar relatos 

tanto de explicação com relação à cultura e aos costumes, com também opiniões 

pessoais e dificuldades dos moradores das aldeias em formação. 

RESULTADOS DE DISCUSSÃO 

Há muitos temas geradores que podem ser observados na cultura Guarani, que 

permitem diálogos interculturais na educação ambiental para o ensino de ciências. A 

seguir, apresentamos um deles, o yvy porã. 

Em Guarani, “yvy” quer dizer espaço; e “porã” significa é bom. A expressão 

significa o conjunto de elementos do espaço onde se vive bem. Esta ideia se liga aos 

conceitos de saúde, tekoa (aldeia) e elementos do meio de entorno que, na verdade, não 

são separados na percepção Guarani. Quando se fala território, tem-se a visão do ser 

humano e tudo que há em sua volta, seja vivo ou não vivo, material ou espiritual. 
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Melià, citado por Grubits e Harris (2003, pg. 189), afirma que “a vida Guarani 

nunca se liberta nem abstrai da questão da terra”. O tekoa é o território onde os Guarani 

constroem o reko (jeito de ser). A ideia vai muito além do território físico de moradia; 

se estende com a ligação espiritual e divina, ligação com os ancestrais, é o local onde 

nascem os mitos e ritos, onde vivem, plantam, colhem, é o suporte da organização 

social e para a formação do Guarani ete (Guarani verdadeiro). Este espaço é sagrado e 

local de aprendizagem, de transmissão de conhecimento. É amplo e sem limites e nem 

tempo. Na cultura, qualquer lugar na aldeia é importante para aprender e guardar os 

ensinamentos. (Alberto Alvarez, vídeo Arandu Nhembo'e - Em busca do saber). 

A sociedade atual tem a visão da terra pelo seu potencial de produção (Ferreira, 

2016). Parece que o valor está enterrado nessa terra, e não no trabalho feito sobre ela. Já 

para os Guarani, a terra tem valor por ela própria. A yvy e o tekoa abrigam, fortalecem e 

formam os Guarani. 

Os meninos Guarani, quando atingem uma determinada idade, passam a ter, no 

rio da aldeia, ensinamentos diários. Todos os dias pela manhã o menino deve lavar o 

rosto na água gelada e pegar água para abastecer a aldeia. Eles aprendem a nadar, a lidar 

com suas emoções, pescar. É também função dos meninos em formação, ir à mata para 

caçar ou colher alguma planta que será usada para algum ritual, ou na alimentação.  

Já para as meninas, os ensinamentos são diferenciados. Quando elas têm a 

primeira menstruação, são ensinadas ao silêncio. Devem ficar mais quietas e em um 

local bastante confortável. Podem fazer atividades leves como trançar e cozinhar e 

devem tomar cuidados como não ir à mata, pegar chuva ou vento. Em todos os meses 

subsequentes, quando as mulheres menstruam, devem seguir essas regras.  

Para todos os Guarani, de todas as idades, a terra vai além do papel de suporte; 

ela é agente formador do ser. Como aos pais, xeramoi e xejary, a ela também pertence a 

função de educar e preparar. Retirar ou tornar essa terra facultativa é tirar uma parte 

deles, desnaturalizar sua existência e negar a transmissão de toda uma cultura, 

conhecimentos e saberes de um povo. 

Os Guarani necessitam que a yvy tenha elementos fundamentais como o rio, a 

nascente d’água, a mata com variedade de árvores, plantas medicinais, animais, pois, 

além de serem a fonte do sustento da comunidade, ainda são importantes na cultura, na 

formação e nos conhecimentos que devem ser passados para os mais jovens. A forma de 
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educação Guarani não é só a opy e a escola, eles precisam ter contato e viver esses 

elementos. Atualmente muitas aldeias, como as de Itaipuaçu e Maricá, não têm esses 

elementos básicos ou os mesmos se encontram em condições muito degradadas e a 

continuidade das tradições, ensinamentos e saberes ficam comprometidos para as 

próximas gerações. 

De acordo com Melià apud Grubits e Harris (2003, pg. 190), “os Guarani 

conhecem muito bem sua terra. A riqueza da língua Guarani para designar os diversos 

tipos de terra, solo, de mata, de espécies vegetais e características ecológicas de um 

lugar, o que é um bom indicador de conhecimentos de agricultura e da ocupação da 

terra”. Para fortalecer e garantir todas estas ligações, é importante que o yvy esteja 

saudável. Devido a isso, as aldeias ancestrais mudavam de lugar, para deixar a terra se 

recuperar e ficar forte novamente. “Os Guarani não deixam desertos atrás de si” (Melià 

apud Grubits e Harris, 2003. Pg. 190), o manejo da terra Guarani garante uma terra boa 

e realmente sustentável, o que demonstra grandes saberes de agricultura. O problema 

atualmente é que, com as poucas e pequenas terras demarcadas e com as restrições de 

uso pelos órgãos públicos, algumas vezes não é possível manejar livremente e mudar-se 

facilmente, quando necessário, para deixar a terra e o ecossistema se recuperarem. 

As comunidades Guarani, assim como outras comunidades tradicionais, 

exprimem grande respeito com o território que ocupam. “O povo Guarani não se sente 

proprietário da terra e nem do que coexiste nela” (Ferreira, 2016, p. 72). Um ritual que 

representa isso é o do vy'a e o ka'aguy porã. Nesta cerimônia realizada na aldeia, os 

Guarani se comunicam com os mbaemõ ja kuery revé (donos dos seres) sempre que 

precisam de algo e irão buscar na mata. De acordo com a cultura, todos os elementos da 

natureza têm um dono, um protetor. Os animais, as pedras, a água, as plantas, todos tem 

um guardião. Quando os Guarani vão caçar ou colher, rezam para avisar ao guardião 

que esse elemento vai ser recolhido por necessidade de consumo da comunidade. 

Assim, evitam o castigo que vem se eles usarem inadvertidamente o recurso.  

Outro dado interessante é que os jovens Guarani em formação, tanto os 

meninos como as meninas, antes de fazerem o ritual e entrar na mata, consultam os mais 

velhos da aldeia, para saberem se podem e como devem agir. Isto mostra a forte 

preocupação e consciência de ligação com o ecossistema que os rodeia, além do grande 

respeito pela sabedoria e conhecimento dos mais velhos. Esse é um assunto interessante 

de ser levado às escolas públicas para contrapor a cultura da sociedade jurua do “velho 
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não tem valor”, enraizada em nossas mentes pelo capitalismo que, a cada segundo, tem 

uma inovação que se diz melhor que a antiga. Mostrar esse respeito, o valor e espaço 

dado aos saberes dos mais velhos, é importante de ser discutido para criar um 

pensamento crítico em relação ao consumismo, assim como o respeito ao próximo e aos 

mais velhos. 

Por demandarem uma alta diversidade de elementos naturais e harmonia dos 

ecossistemas, as sociedades tradicionais só sobreviveram devido ao fato de terem 

desenvolvido práticas de manutenção do meio. Logo, assegurar a sobrevivência destas 

práticas culturais é um método importante para conservar e, inclusive, aumentar a 

biodiversidade do local (Sakar, 2000; Costa, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o exposto no texto, podemos identificar elementos centrais da cultura e do 

cotidiano Guarani ligados à territorialidade, que influenciam todas as relações presentes 

no dia-a-dia da comunidade. Estes elementos podem ser traduzidos e construídos como 

temas geradores para serem abordados em sala de aula, permitindo um diálogo 

intercultural de educação ambiental e ensino de ciências importantes não só para a 

escola diferenciada Guarani, mas também para o ensino de escolas e universidades.  

A abordagem destes temas geradores estabelece uma ligação de 

representatividade nos conteúdos de Ciências e Educação Ambiental com a vida dos 

alunos e alunas, e empodera a comunidade pela valorização de seus saberes por eles 

mesmos.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E CAPÍTULO 9 - 

MOVIMENTO SOCIAL RURAL 

Barbara Pelacani 

Marcelo Aranda Stortti 

INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental busca a compreensão do meio ambiente por parte dos 

indivíduos e da coletividade, considerando o meio natural, com seus aspectos físicos e 

biológicos, e o meio criado pelo homem, resultante das dimensões culturais, sociais e 

econômicas, segundo a Declaração de Tbilisi de 1977. A perspectiva crítica da 

Educação Ambiental, que serve como base para este estudo, traz uma abordagem 

pedagógica que problematiza os contextos societários em sua interface com a natureza. 

Por essa perspectiva não é possível conceber os problemas ambientais dissociados dos 

conflitos sociais; afinal, a crise ambiental não expressa problemas da natureza, mas 

problemas que se manifestam na natureza (LOUREIRO & LAYRARGUES, 2013). Sob 

o enfoque crítico, a educação ambiental é definida 

(…) a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de 
transformação social inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no 
fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de dominação 
capitalistas e na compreensão do mundo em sua complexidade e da vida 
em sua totalidade. (LOUREIRO, 2006. p. 23-24). 

A visão conservadora em educação ambiental tende para a compreensão 

naturalista e conservacionista da crise ambiental, tem preocupações 

comportamentalistas e individualistas, apresenta uma abordagem despolitizada da 

“questão ambiental” e banaliza os conceitos de cidadania e participação (LIMA, 2002). 

Ao assumir a perspectiva crítica da Educação Ambiental, pretende-se 

contribuir para a descrição de um percurso histórico-social pedagógico. Neste trabalho 

realiza-se o levantamento das políticas de educação no período das décadas de 30-60, 

em especial aquelas que se direcionam para o meio rural. Ao final, trazemos algumas 

contribuições da educação popular e dos movimentos do campo para o campo da 

educação ambiental. Não sendo consideras apenas suas práticas, projetos e teorias, a 

educação ambiental crítica deve partir de uma análise do contexto ambiental, cultural, 



 170 

histórico, social, político e econômico do território. Configurando-se, então, a situação 

concreta do objeto de estudo, contribuindo para a reflexão da problemática educacional. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS: DÉCADAS DE 1930 A 1960 

Como recorte proposto no presente trabalho, vamos analisar o cenário 

econômico do Brasil na década de 30 a 60. Em 1930, o país passava por intensas 

transformações com os processos de industrialização e mecanização da agricultura. 

Movimentos da massa camponesa se direcionavam para áreas urbanas, promovendo o 

esvaziamento das terras produtivas e aumento da pobreza nas cidades, ocasionando a 

explosão dos problemas sociais. Neste período a educação começava a ser vista como a 

solução para todos os males que viviam as populações urbanas e rurais. A influência dos 

princípios liberais individuais da Pedagogia Nova, defendida pelos Pioneiros da 

Educação, apoiava um movimento de transformação de toda a educação (JESUS & 

FOERSTE, 2016). Os Pioneiros elaboraram o “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”, como um planejamento do sistema educacional para a reconstrução educacional. 

Neste documento se enunciam as bases, princípios e procedimentos próprios da Escola 

Nova, opondo-se à escola tradicional. 

A educação no Brasil sofre influência direta da política e da economia nacional 

e global, sendo que as crises se refletem em todos estes aspectos. Com a Revolução de 

30, o grupo dirigente que ascende ao poder do governo federal é representado pelo 

presidente Getúlio Vargas, coadjuvado por Francisco Campos e Gustavo Capanema. 

Francisco Campos estava ligado ao movimento de renovação da educação nacional e 

realiza a Reforma que leva seu nome. A Reforma Francisco Campos abrangia o ensino 

secundário e o universitário, e ainda, a concepção de Estado educador, o Plano Nacional 

de Educação, os Conselhos de Educação e a organização do ensino em sistemas 

(SAVIANI, 2013). 

Na constituição de 1934 é a primeira vez que se trata do ensino nas zonas 

rurais na história do país. Esta determinação se especifica no: 

Artigo 156. A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos 
de dez por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 
desenvolvimento dos sistemas educativos. 

Parágrafo único. Para realização do ensino nas zonas rurais, a União 
reservará, no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação no 
respectivo orçamento anual (DAVIES, 2010, p. 268). 
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A educação para as zonas rurais promovia uma exaltação da terra do povo 

camponês que nela habitava - uma visão romântica do campo presente também nas artes 

e na literatura. Tal visão se refletiu na escola que “desempenhou um papel importante 

na formulação e difusão da ideologia do “Brasil-país-essencialmente-agrícola”, 

contribuindo, de certo modo, para fixar os trabalhadores rurais na terra” (NAGLE, 2001, 

p. 303). 

Em 1942, o Estado consolidou suas determinações através da reforma 

educacional conhecida como Reforma de Capanema, que se realizou com as Leis 

Orgânicas de Ensino, implementadas por Gustavo Capanema. Foram reformas parciais, 

mas reorganizaram toda a estrutura educacional. O conjunto das reformas tinha caráter 

centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o ensino destinado às elites do 

ensino destinado ao povo; corporativista, vinculando o ramo ou tipo de ensino às 

profissões e aos ofícios requeridos pela organização social. Tais reformas estariam 

associadas aos interesses dos empresários que viam no Estado a força para manter o 

capitalismo e, com o apoio da educação, formar a força do trabalho. (SIKORA, 2013). 

A Reforma Capanema sustentou a visão de formação para o processo de 

industrialização da economia, promovendo a criação e disseminação das escolas 

técnicas. Esta materialização parte da concepção dos decretos-leis que fundamentam a 

Reforma. Os decretos-leis baixados por Capanema subdividem o ramo profissional da 

educação em industrial, comercial e agrícola. (SAVIANI, 2013). É quando se começa a 

pensar em um ensino diferenciado para a educação no meio rural. (SIKORA, 2013). 

A zona rural, antes abandonada pelo poder público, começa assim a ter 

importância e a receber destaque na elaboração de políticas públicas. Com objetivo de 

implantar projetos educacionais nesta zona e desenvolver as comunidades do campo, 

foram criadas diversas instituições, como a Comissão Brasileira de Educação das 

Populações Rurais e a Associação de Crédito e Assistência Rural (atual EMATER). 

Criadas em consonância com as políticas norte-americanas, suas atuações partem da 

proposta de ações educativas de Extensão Rural e a criação e a implantação dos clubes 

agrícolas e dos conselhos comunitários rurais (LEITE, 2000, p. 32). Com caráter 

extensionista, tais programas se posicionavam como diferenciados ou até mesmo 

incompatíveis com o caráter centralizado e curricular do ensino escolar. Os projetos se 

direcionavam para a família rural, onde “O importante era persuadir cada um dos 
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componentes familiares a usarem recursos técnicos na produção para conseguirem uma 

maior produtividade e consequentemente o bem estar social” (FONSECA, 1985, p.91). 

Em 1952, a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) é criada, no 

contexto de orientações da UNESCO, agência da ONU, inserida no mesmo clima 

ideológico que estimulou a realização de programas e estratégias citados aqui. Nesta 

campanha a educação seria eficiente em função da “força renovadora de costumes, de 

práticas, de padrão de vida, que vem das próprias forças que sempre existem em estado 

latente em todas as comunidades, forças essas que se exploram com recursos científicos 

de que se dispõe” (RCNER, apud BARREIRO, 2010). A CNER objetivou adequar o 

homem do campo ao plano de desenvolvimento econômico por meio da Educação de 

Base. 

As áreas rurais sofreram transposição de programas, currículos, técnicas de 

ensino-aprendizagem, material educativo geral, originados nos centros urbanos com 

muito pouco significado para as necessidades rurais. Observa-se assim que a educação 

rural, formal e não formal, foi se desenvolvendo a partir dos interesses do capital, 

perpetuando a visão tradicional colonialista-exploratória, porém, sob o discurso de 

desenvolvimento agrário. Os processos pedagógicos neste período se desenvolvem para 

adequar os trabalhadores rurais ao uso da tecnologia e ao saber-fazer nas diferentes 

regiões e âmbitos da produção (JESUS & FOERSTE, 2016). 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, com a industrialização do Brasil, a 

questão fundiária começou a ser debatida pela sociedade, que se urbanizava de forma 

acelerada. Especialmente na década de 60, observa-se a proposta de políticas destinadas 

à educação agrícola e à reforma agrária, com uma visão hegemônica e conservadora. 

Em contraposição a essas políticas, o presidente João Goulart assume o poder e 

o compromisso de realizar as reformas de base, entre estas a reforma agrária, onde a 

terra se configura como protagonista, no centro das disputas. 

Tal disputa tem como foco a propriedade da terra, um meio de produção que 

está na natureza e ao qual se vincula o trabalho do camponês. Por isso, a reforma agrária 

relacionada ao trabalho agrícola e à educação rural está no centro do conflito em que se 

confrontam concepções antagônicas de sociedade, trabalho e educação. Começa, então, 

a ficar mais clara a existência de uma disputa entre projetos político-econômicos 

contraditórios de organização da sociedade. Educação rural e ensino agrícola eram 
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definidos pelos acordos e investimentos internacionais com a justificativa de libertar do 

analfabetismo o homem rural, através da escola. Tais programas e instituições de 

extensão rural são criados numa conjuntura marcada pelo final da II Guerra Mundial e 

pela adoção de uma política identificada como Guerra Fria, pelos EUA, e, no Brasil, 

pelo propósito de conter o avanço do comunismo na área rural (RIBEIRO, 2015) 

Portanto, é também a terra que está no bojo das reformas que vinculam a 
atual educação – do campo – ao trabalho e à propriedade da terra, (...). 
Assim, a propriedade da terra está no centro das disputas que atravessam 
a relação entre educação rural e reforma agrária. De um lado, estão as 
políticas formuladas pelos EUA e, de outro, está o compromisso do 
presidente João Goulart com as reformas de base, em que a reforma 
agrária não está dissociada da educação agrícola. Transferindo para o 
contexto atual, é também a terra que está no bojo das questões que 
vinculam a educação do campo ao trabalho agrícola e à luta pela reforma 
agrária (RIBEIRO, 2015, p. 89-90). 

Neste período surgiram no Nordeste as Ligas Camponesas e o Governo Federal 

cria a Superintendência de Reforma Agrária. Ambas foram duramente combatidas pelo 

establishment, dentro do quadro que resultou no golpe militar de 1964. 

Contraditoriamente, logo no início, o regime militar deu o primeiro passo para a 

realização da reforma agrária no País, com a criação de políticas públicas e de 

instituições específicas para tratar de tais questões, sem atingir os objetivos propostos. 

PENSAMENTOS EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL 

A constante pressão exercida pelo movimento rural para alterar as formas de 

posse da terra e superar as dificuldades, e a repressão às tentativas de sindicalização e 

organização para a reivindicação de conquistas trabalhistas, começa a provocar 

mudanças importantes no meio rural. Na década de 30, programas educacionais iniciam 

a inserção de estratégias amplas, parte de uma política de modernização das estruturas 

agrárias pelo Estado ou ações do movimento rural e seus organismos de apoio, que 

veem nesses programas o espaço para apoiar processos de mobilização e organização do 

campo (DAMASCENO & THERRIEN, 1993). 

E, nesse âmbito que existe uma pedagogia que emerge dos movimentos sociais 

para garantir seus direitos básicos à sobrevivência, no pensar e fazer da luta, onde se dá 

a transformação da realidade dos trabalhadores, 

Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da 
propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas 
como tem agregado e mobilizado em torno das lutas pela sobrevivência, 
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pela terra ou pela inserção na cidade. Revelam à teoria e ao fazer 
pedagógicos a centralidade que tem as lutas pela humanização das 
condições de vida nos processos de formação. Nos relembram quão 
determinantes são, no constituir-nos seres humanos, as condições de 
sobrevivência. A luta pela vida educa por ser o direito mais radical da 
condição humana (ARROYO, 2003, p. 32). 

O enraizar da caminhada dos movimentos sociais justifica-se pelo movimento 

de educação popular que emergia nesse período, inicial na década de 60, buscando 

conscientizar a população adulta para que participasse e discutisse a vida política do 

Brasil. Esse é um marco do fortalecimento da luta dos movimentos sociais pela terra e 

também pela educação (SIKORA, 2013). 

A intensificação dos movimentos populares tem consequência na cultura e na 

educação popular; podemos demarcar aqui especialmente o significativo Movimento de 

Educação de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos, cujo 

ideário pedagógico mantém muitos pontos em comum com os ideais da pedagogia nova. 

Estes movimentos guiavam-se predominantemente pela orientação católica, mantendo 

afinidades com a corrente denominada "teologia da libertação" (SAVIANI, 2013). A 

mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos de 1960 

(...) emerge a preocupação com a participação política das massas a partir 
da tomada de consciência da realidade brasileira. E a educação passa a ser 
vista como instrumento de conscientização. A expressão "educação 
popular" assume, então o sentido de uma educação do povo, pelo povo e 
para o povo (SAVIANI, 2013, p. 317). 

A educação popular, segundo Brandão (2002), não pode ser 

algo realizado como um acontecimento situado e datado, caracterizado 
por um esforço de ampliação do sentido do trabalho pedagógico a novas 
dimensões culturais, e a um vínculo entre a ação cultural e a prática 
política. A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de 
ideias e de propostas de um estilo de educação em que tais vínculos são 
reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco de 
sua vocação um compromisso de ida e volta nas relações pedagógicas de 
teor político, realizadas através de um trabalho cultural estendido a 
sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários 
tardios de um “serviço”, mas como protagonistas emergentes de um 
“processo” (BRANDÃO, 2002, p.141-142). 

O principal teórico da Educação Popular é Paulo Freire, pernambucano 

consagrado pela sua teoria pedagógica. Em sua obra Pedagogia do Oprimido (1969), 

Freire concebe o oprimido como sujeito histórico, situado nas contradições e conflitos 

da sociedade capitalista. Para ele, com base na pedagogia da libertação, a autonomia só 

será possível a partir de um encontro onde se reconhece, de forma crítica, tais 
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contradições. Este encontro se dá não apenas na teoria, nem apenas na prática, mas na 

práxis, na integração e reflexão como dois movimentos complementares em permanente 

tensão (STRECK, 2009), como o próprio autor descreve a seguir. 

Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, 
jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da 
estrutura que os transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não 
está em “integrar-se”, em incorporar-se a essa estrutura que os oprime, 
mas em transformá-la para que possam fazer-se “seres para si”. (FREIRE, 
1981, p. 70). 

A pedagogia do oprimido se realizada neste processo de transformação da 

estrutura que oprime, conhecendo e modificando, em um constante e atento processo. 

Sendo a estrutura dialética oprimido-opressor a responsável pela conquista, dominação, 

manipulação e invasão cultural. 

À luz dessa concepção, Freire interpretava a sociedade brasileira dos anos 
de 1960 como em trânsito para uma sociedade fechada para uma 
sociedade aberta. E no interior desse processo ele citava o dilema da 
educação: estar a serviço da alienação e da domesticação ou da 
conscientização e da libertação. Para Paulo Freire a educação surgia como 
um instrumento de crucial importância para promover a passagem da 
consciência popular do nível transitivo-ingênuo para o nível transitivo-
crítico, evitando-se a sua queda na consciência fanática. É em vista desse 
objetivo que foi criado um método de alfabetização ativo, dialogal, crítico 
e "criticizador". Esse método, no entanto, é apenas um aspecto de uma 
proposta pedagógica mais ampla enraizada na tradição mais autêntica do 
existencialismo cristão, em diálogo com algumas contribuições do 
marxismo (SAVIANI, 2013, p. 335). 

Contemporâneos à Pedagogia do oprimido, temos: Educação e 

conscientização: extensionismo rural, 1968; Contribuição ao processo de 

conscientização do homem na América Latina, 1968; Extensão ou comunicação? A 

conscientização no meio rural, 1969. Trabalhos dominantemente ligados às questões 

rurais, dada a vinculação de Paulo Freire, em Santiago do Chile, com o Instituto Chileno 

para a Reforma Agrária (ICIRA), resultando em tais publicações (SAVIANI, 2013). 

Em Extensão ou comunicação?, o autor trata da educação relacionada às 

questões do campo, trazendo orientações e contribuições dialógicas para a 

problematização da situação do camponês e o desenvolvimento de sua capacidade 

crítica. Debatendo sobre a reforma agrária, situa essa questão numa concepção não 

mecanicista. 

A reforma agrária não é uma questão simplesmente técnica. Envolve, 
sobretudo, uma decisão política, que é a que efetua e impulsiona as 
proposições técnicas que, não sendo neutras, implicitam a opção 
ideológica dos técnicos. Daí que tais proposições, para falar só nesse 
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aspecto, tanto possam defender a presença participante dos camponeses 
como reais co-responsáveis pelo processo de mudança. Como também 
possam inclinar-se pelas soluções tecnicistas ou mecanicistas que, 
aplicadas ao domínio humano, como indubitavelmente, o é o domínio em 
que se verifica a reforma agrária, significam fracassos objetivos ou êxitos 
aparentes (FREIRE, 1980, p.56). 

Ao analisar o processo da reforma agrária, Freire retoma as questões da 

educação dialógica, do técnico agrônomo com os camponeses, assumindo que o que 

fazer fundamental do agrônomo deve ser como "um educador que se compromete e se 

insere com os camponeses na transformação, como sujeito, com outros sujeitos" 

(ibidem, p.62). 

Ao tratar das questões do campo e dos seus sujeitos, Freire afirma que o 

homem não pode ser compreendido fora de suas relações com o mundo, sendo um ser 

da "práxis", do trabalho e da transformação do mundo. Através de sua ação sobre o 

mundo, atuando, transforma; transformando cria uma realidade, que condiciona sua 

forma de atuar. Sendo, então, inviável dicotomizar homem-mundo, não só com relação 

ao mundo natural, mas também quanto ao mundo histórico-social. Dicotomia dissolvida 

a partir da relação do camponês com a terra. 

Quanto mais observamos as formas de comportar-se e de pensar de 
nossos camponeses mais parece que podemos concluir que, em certas 
áreas (em maior ou menor grau) êles se encontram de tal forma próximos 
ao mundo natural, que se sentem mais como parte dêle, do que como seus 
transformadores. Entre êles e seu mundo natural (e também 
necessariamente, cultural) há um forte "cordão umbilical", que os liga 
(idem, p.32). 

Trata-se, portanto, de praticar uma educação que permita o camponês 

compreender sua inserção na totalidade, para que então possa se desdobrar a ação 

transformadora, ultrapassando o conhecimento preponderantemente sensível, no 

domínio do pensar mágico, em um conhecimento crítico. 

CONCLUSÕES E REFLEXÕES 

Este trabalho se conclui através da caracterização que nos permitiu relacionar 

os cenários da educação ambiental crítica com as considerações sobre os movimentos 

rurais. Não pretendemos aqui esgotar a questão e trazer respostar prontas para o que 

seria uma Educação Ambiental Crítica em um território rural, mas sim provocar a 

reflexão e a busca por possibilidades de ação. 
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Para analisar os programas de educação rural, deve-se considerar o papel do 

movimento rural, sua evolução e seu desenvolvimento, suas relações com o Estado e as 

ligações que ambos mantêm com diferentes setores que compõem os aspectos políticos 

de cada sociedade, considerando a influência da industrialização e da mecanização do 

meio rural nas políticas educacionais, em governos que pretendiam sanar os problemas 

sociais com plataformas pedagógicas. É importante analisar as condições sob as quais 

estão desenvolvendo-se essas atividades, como financiamentos internacionais e 

interesses colonizatórios/exploratórios globais. 

A educação ambiental conservadora comumente opta por trabalhar com o meio 

rural em um caminho de separação homem/natureza. Observando a relevância 

ambiental, desenvolve um discurso voltado para os aspectos naturais: biológicos, 

químicos e físicos. Este seria então o caminho natural para o desenvolvimento de 

debates acerca da educação ambiental no território rural. Nesta perspectiva são 

problematizadas questões como reciclagem, poluição dos rios, desmatamento e caça 

predatória. O presente trabalho demonstra que essas questões são relevantes, mas 

compreende que o meio ambiente não pode ser isolado do meio social. As questões 

ambientais camuflam significantes conflitos ambientais, de tal forma que não se pode 

definir questões ambientais pontuais sem correlacionar suas causas, origens e interesses 

envolvidos. 

A educação ambiental crítica, definida como perspectiva de estudo, avalia que 

essas ações, muitas vezes, ensejam um movimento individual, do sujeito como agente 

isolado de transformação, a partir das representações que se modificam no processo 

pedagógico, deixando de lado o caráter coletivo e social da educação. A 

problematização do contexto histórico e social revela o desenvolvimento em curso, 

delimitando as possibilidades de atuação, com a identificação dos sujeitos históricos 

envolvidos no processo de produção, extração e apropriação dos recursos naturais. 

Para uma educação ambiental crítica em uma zona rural, se faz necessário, a 

princípio, identificar o contexto de território, muitas vezes marcados por reformas 

agrárias e movimentos camponeses que recebem influência das políticas nacionais 

educacionais voltadas para este meio. Território em disputa, marcados por conflitos 

históricos, pela terra, pela água, pela biodiversidade. Uma educação ambiental crítica 

deve problematizar estas questões com os seus sujeitos, na produção de novos sentidos, 

na busca da transformação socioambiental, de uma sociedade justa e humana, 
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identificando os processos históricos em curso, sua origem e as possibilidades de 

atuação, como sujeitos coletivos (LOUREIRO, 2006). 

Sendo assim, cabe à Educação Ambiental problematizar as ideologias e 

interesses existentes por trás dos múltiplos modelos de sociedades, considerando o lugar 

ocupado pelos diferentes grupos sociais e a desigualdade no acesso e uso dos bens 

naturais e nos efeitos desse processo (LOUREIRO, 2006): 

Desta forma, a Educação Ambiental Crítica se propõe a desvelar a 
realidade, para, inserindo o processo educativo nela, contribuir na 
transformação da sociedade atual, assumindo de forma inalienável a sua 
dimensão política. Portanto, na educação formal, certamente esse 
processo educativo não se basta dentro dos muros de uma escola, o que 
explicita a interface entre esta Educação Ambiental e a Educação Popular 
(GUIMARÃES, 2004, p.32). 

É necessário trazer elementos destes pensamentos pedagógicos para a reflexão 

e construção de uma nova concepção de mundo, sendo impossível desvincular a 

discussão ambiental da análise crítica e histórica acerca do modelo civilizatório atual 

(RODRIGUES & GUIMARÃES, 2011). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA CAPÍTULO 10 - 

EDUCATIVA DOS MOVIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS 

LATINOAMERICANOS QUE LUTAM CONTRA AS INJUSTIÇAS 

AMBIENTAIS 

Marcelo Aranda Stortti 
 

 Celso Sánchez 

INTRODUÇÃO 

Desde os primeiros anos de estruturação do capitalismo na Inglaterra e em 

outros países, sempre ocorreu pilhagem da natureza, dos trabalhadores e dos seus 

modos de vida. Esse sistema global apresenta uma dinâmica de expansão contínua de 

seu modo de se reproduzir e organizar a vida (COMPOSTO; NAVARRO, 2014). 

Apresenta, ainda, um princípio fundante: a acumulação incessante de capital, isto é, 

ação de acumular objetos de valor para um grupo; o aumento da riqueza através da 

concentração dela ou a criação da mesma. Nas sociedades capitalistas, ocorreu a 

separação entre espaço-tempo, ou seja, entre a maneira como produzimos um objeto e a 

maneira como consumimos, sendo esses atos desvinculados um do outro. 

Este sistema também produziu uma sociedade baseada na reprodução dos 

padrões de acumulação do capital. Uma base fundante deste sistema é a expropriação da 

natureza através da valoração e da transformação de seus elementos em recursos a 

serem explorados até a exaustão. 

Segundo Composto; Navarro (op.cit.) o capitalismo precisa excluir o homem 

de sua concretude (maneira de produzir e viver) para torná-lo apenas em uma 

mercadoria denominada de força de trabalho (“liberta”), que pode ser explorada para 

manter o sistema funcionando. Como consequência, destrói as relações sociais, culturais 

e linguísticas constituídas na lógica da vida comunitária. Além disso, ainda se faz 

necessário transformar a natureza de seu estado de plenitude, para uma mera 

mercadoria, logo, esse sistema se mantém funcionando quando os seus agentes usam da 

violência e da pilhagem dos recursos naturais e humanos como forma de demonstração 

de poder. 
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Este processo, sob a ótica do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 

produz o que ele denomina epistemicídio O foco deste trabalho é pensar nas 

epistemologias emergentes das lutas sociais vigentes e concordamos com Roberta Lobo, 

que chama atenção para os saberes produzidos a partir das militâncias políticas, em 

particular em seus estudos realizados com Movimento Sem Terra no Brasil. 

Luxemburgo (1968) analisa o processo de acumulação do capital, afirmando 

que ele se dá a partir da reprodução do capital social total, isto é, a constituição de um 

mecanismo cíclico do processo produtivo. Para essa autora, os procedimentos ligados à 

produção precisam ser sempre reciclados e reorganizados para fundamentar e incentivar 

um consumo ininterrupto. Para que isso ocorra, faz-se necessário ter um bom nível de 

produtividade do trabalho para atender a demanda, logo esse consumo estará associado 

diretamente com o que foi produzido e da forma como se produzem os bens. A partir 

dessa necessidade de expansão da produção, dos trabalhadores e dos mercados, o 

capitalismo promove uma expansão de fronteiras. 

Composto; Navarro (op.cit) corrobora com essa ideia, afirmando que esse 

sistema tem uma tendência de mundializar-se, buscando usar os mesmos mecanismos 

do seu período de acumulação inicial, através da sua implantação em novos territórios e 

culturas. 

Para Luxemburgo (1968), toda nova expansão colonial está acompanhada por 

uma guerra entre o capital e as forças e formas sociais e econômicas tradicionais do 

novo território, sendo os mesmos expropriados de tudo (recursos naturais, cultura, 

meios de produção e de seus trabalhadores etc.); resumidamente esse processo foi 

denominado de Imperialismo. 

Na América Latina, essa ofensiva se estabeleceu desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial, com a entrada de diversas empresas nos países latinos, com a desculpa 

da reconstrução do mundo destruído pelos vários anos de guerra quando, na verdade, 

existia um plano estratégico de expansão do capital, chamado Plano Marshal (HAVEY, 

2004). Bejar (2004) aprofunda essa análise, explicando que após o período de 1933 a 

1980, ocorreu o esgotamento do modelo capitalista operado naquela ocasião, chamado 

de industrialização por substituição de importações, utilizado para modificar as bases 

que promoveram as reformas estruturais necessárias para a mudança de rumo das 

economias latino americanas. Além disso, nesse período ocorreu uma reorganização 
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política na região, quando vários países saíram de um modelo ditatorial para uma 

democracia, e, consequentemente, adaptaram os seus modelos econômicos a um sistema 

de economia de mercado (BEJAR, 2004). 

Esse processo foi reorganizado e se transformou no “Consenso de 

Washington”, isto é, em uma lista de medidas político-econômicas para direcionar os 

governos latinoamericanos e em desenvolvimento, bem como organizações 

internacionais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Interamericano 

de Desenvolvimento etc.) que só poderiam emprestar recursos e ou orientações técnicas 

se os países seguissem essa cartilha (BEJAR, 2004; FIORI, 1996). Fiori (1996) explica 

que essa expressão está relacionada a um ideal americano de direcionamento da política 

econômica em países “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento” e afirma que, 

naquele momento, o principal foco dos EUA era os países da América Latina que 

estavam mais endividados, sendo presas fáceis para o imperialismo americano. Ele 

alerta que existia um programa de ações (acordos) que os governos deveriam fazer para 

poderem resolver os problemas com as dívidas e conseguir recursos internacionais, com 

alguns pontos importantíssimos, tais como: estabilização monetária; política fiscal 

austera; programa de reformas administrativas, previdenciárias e fiscais; um corte 

violento no gasto público, que contou com corte de salários dos funcionários públicos e 

demissões, flexibilização do mercado, corte das contribuições sociais, reforma da 

previdência social. 

Esse ciclo de movimentação capitalista, tendo essa fase expansionista do 

capital, estava travestido da proposta denominada de “neoliberalismo”, que foi 

primeiramente vivenciado no centro do capitalismo hegemônico (Inglaterra e Estados 

Unidos) e depois expandido para os países periféricos. 

Segundo Svampa (2010) nessa última época, essa região sofreu um processo de 

substituição ou continuação de consensos, porém, com uma mudança no foco 

econômico, isto é, saindo da estabilização monetária; política fiscal austera etc. 

(Consenso de Washington) e entrando novos atores capitalistas que precisam de 

matérias primas, criando uma oportunidade de crescimento vertiginoso para essa região, 

isto é, o “Consenso dos Commodities”, relacionados a exploração de bens primários em 

proporções imensuráveis. 
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Para essa autora, esse processo de exploração e exportação de recursos naturais 

começou no final dos anos 90, com um modelo de acumulação que se intensifica nesse 

período com a implantação desse tipo de projeto, relacionados aos recursos naturais, 

sem um grande valor agregado, sendo esse processo chamado de “Consenso dos 

Commodities” (SVAMPA, 2010). Esse novo consenso estava relacionado ao ingresso à 

uma nova ordem econômica e política, sustentada pelo grande crescimento dos preços 

internacionais das matérias primas e dos bens de consumo demandados pelos países 

centrais e as potências emergentes. 

Nos países latinoamericanos, esse processo foi reforçado pela nova onda de 

entrada de capital de empresas estrangeiras (americanas, francesas, canadenses etc.) 

para os setores de “commoditeis” (mineração, petróleo, soja, etc.) e a privatização das 

empresas estatais relacionadas a esses setores. 

Porém, para Moreno (2015), o principal fator de “commoditização” da economia 

foi a emergência da China, nos últimos 30 anos, no papel de “grande fábrica do 

mundo”, criando uma nova dinâmica mundial na divisão internacional do trabalho, 

descentralização das indústrias, desindustrialização e reprimarização de algumas 

economias, impulsionada pela imensa demanda de recursos naturais, alterando assim as 

estruturas produtivas em diversos países. Esse novo processo geopolítico está sendo 

definido como o fim do século Americano para o início do século do Pacífico, com a 

Ásia como novo centro de gravidade da economia mundial (MORENO, 2015). 

A partir da chegada ao poder, de governos progressistas que, aproveitando o 

grande crescimento da economia chinesa e a valorização das commodities, promovem a 

substituição ou continuação de consensos, porém com uma mudança no foco 

econômico, isto é, saindo Consenso de Washington, e a entrada de novos atores 

capitalistas que precisam de matérias primas, criando uma oportunidade de crescimento 

vertiginoso para essa região, isto é, o “Consenso das Commodities” (SVAMPA, 2010) 

ou “Chinês” (MORENO, 2015), relacionados à exploração de bens primários (minérios, 

petróleo e soja) em proporções imensuráveis, bem como, um direcionamento dos 

bancos e empresas para esse ramo promovendo também uma desindustrialização de 

outros segmentos da economia. Além disso, o aumento crescente das exportações dessas 

commodities promoveu a expansão das atividades empresariais dessas cadeias 

produtivas, gerando uma demanda por terras (territórios), água e energia, bem como um 

direcionamento dos bancos e empresas para esse ramo, promovendo também uma 
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desindustrialização de outros segmentos da economia. Promoveu também o aumento 

dos problemas socioambientais, tais como: desapropriação de terras de campesinos, 

indígenas e comunidades tradicionais, desabastecimento de água potável em diversas 

regiões direcionadas ou privatizadas para as empresas, poluição do ar, solo e da água 

durante esses processos produtivos, bem como a precarização dos procedimentos e 

equipamentos responsáveis pela proteção ambiental, aumento de doenças e mortes 

devido a exposição a agentes contaminantes de diferentes ordens, etc. Nessa 

circunstância, intensificam-se as situações de injustiças ambientais e de vulnerabilização 

socioambiental de determinados grupos sociais que historicamente lutam e resistem pela 

garantia de seus modos tradicionais de vida e pela defesa de seus territórios, 

configurando-se nos casos de conflitos ambientais. 

Todas as questões socioambientais, identificadas anteriormente, promoveram a 

revolta das populações mais afetadas por esse processo do capitalismo, gerando 

movimentos de resistência e luta em diferentes países da América Latina. Essa questão 

também foi analisada por Harvey (2005) que afirma que o processo capitalista de 

despossessão provocou ampla resistência mundial, originando movimentos 

internacionais de antiglobalização. 

Já para Houtart (2007), o que levou a uma total submissão de todos os grupos 

humanos (povos nativos, mulheres etc.), além da classe operária assalariada, à lei do 

Valor, foi a crise tanto do capital produtivo como do capital financeiro, convertendo a 

agricultura camponesa a um modelo produtivista capitalista, os serviços públicos ao 

setor privado e a biodiversidade, como novas fontes de energia e matéria prima. 

Poderíamos ampliar esse horizonte para a geodiversidade (minerais, petróleo etc.).  

Este trabalho se propõe a refletir sobre a educação ambiental (EA) contextualizada às 

realidades locais dos territórios latinoamericanos, a partir das populações em situação de 

vulnerabilidade e conflitos socioambientais. 

A partir do objetivo anteriormente delineado, buscamos dialogar com conceitos 

teóricos do campo dos conflitos socioambientais (SANTANDREU; GUDYNAS, 1998; 

FUCKS, 2001; ACSERALD, 2004; STORTTI; COSTA, 2014), na ecologia política 

(MARTINEZ-ALIER, 2010; ALIMONDA, 2002; 2006; 2015; LEFF, 2005), na 

educação as ideias de Freire (1987) e mais especificamente na educação ambiental 

crítica (LOUREIRO, 2000; 2006; 2010; 2015; GUIMARÃES, 2000; NOVICKI, 2004; 

SÁNCHEZ, 2014). 
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Neste sentido as estratégias metodológicas utilizadas foram: a análise 

bibliográfica e a revisão documental, através de pesquisa em sites, documentos oficiais, 

livros, manifestos, cartas e textos elaborados para as reuniões dos movimentos sociais. 

Depois dessa fase de levantamento de dados, analisamos essas experiências e as 

propostas de educação, em particular as de EA desses grupos sociais, através de análise 

de conteúdo, buscando relacionar essas informações com as abordagens das iniciativas 

em EA destes movimentos com as macro-tendências desse campo e dialogando com a 

abordagem materialista histórico-dialética. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados dessa pesquisa, identificamos diferentes grupos sociais que 

subdividimos didaticamente em quatro temas focais: agroecologia, água, mineração, 

petróleo/fracking. 

No primeiro subgrupo, analisamos os seguintes movimentos sociais: a 

Coordenação Latinoamericana de Organizações do Campo (CLOC), La Via-campesina 

e Movimento dos Sem Terra (MST). Neste subgrupo observamos que as suas principais 

“bandeiras” de luta socioambiental são a reforma agrária, a agroecologia, água, 

biodiversidade, segurança alimentar e as mudanças climáticas. Porém, na CLOC e na La 

Via Campesina, o tema da educação não é tratado como prioridade, sendo abordado em 

cursos de agroecologia ou indiretamente em publicações relacionadas aos temas acima 

apresentados ou em suas conferências. A partir dessa análise, observamos que esses 

dois movimentos produzem muitos materiais de comunicação, organizando essas 

produções visuais em um canal de TV pela internet. Esses materiais dialogam 

diretamente com as ideias e conceitos da Pedagogia da Libertação (Freire, 1987) e com 

a educação ambiental crítica (LOUREIRO, 2003). Já o MST priorizou temas ambientais 

como: água, queimadas, reservas indígenas, da poluição, desde o seu terceiro congresso 

nacional em 1995 (KULESZA, 2008), e prioriza muita a educação tanto na instância 

formal (CALDART, 2000; QUEIROZ, 2011), bem como, na não formal (LIMA; 

SANTOS, 2009). 

Caldart (2001) afirma que o sujeito pedagógico chamado de MST não criou 

uma nova pedagogia, mas articulou as pedagogias existentes através de um novo olhar 

para elas, promovendo uma pedagogia do Movimento. Já Kulesza (2008) buscou 

detalhar os processos educativos do MST, identificando que os mesmo estão embasados 
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nas ideias pedagógicas de Paulo Freire, dialogando com a pedagogia de Pistrak e da 

pedagogia ativa de Makarenko, presentes nos materiais desse movimento. 

Caldart (2001) amplia esse horizonte pedagógico, explicando que essa 

pedagogia leva em conta todos os processos construídos por esse movimento social ao 

longo dos anos pela luta da terra e da reforma agrária, isto é, que não se vê na 

individualidade de seus membros, famílias ou grupo, “mas que se sente ou se vive 

participando das suas ações ou do seu cotidiano” (CALDART, 2001, p. 212). Para ela o 

MST se tornou um espaço de formação do sujeito social sem Terra, com uma 

identidade, construída historicamente, afirmando a sua constituição social, isto é, sem-

terra, materializando uma cultura voltada para uma nova forma de luta social, não só 

focada na sua causa original (reforma agrária), mas também interagindo com problemas 

relacionados ao futuro do Brasil e do seu povo. Além disso, esse processo de formação 

dos sem Terra põe em cheque o modo de ser da sociedade capitalista atual e a cultura 

reproduzida e consolidada por esse modelo econômico, bem como os seus valores. 

Essas ideias estão relacionadas a um jeito de olhar para a vida, como uma terra sempre 

pronta para ser cultivada, isto é, transformar a realidade dada; porém, se faz necessário 

estar livre para ouvir os caminhos que serão indicados e ter paciência, resistência e 

perseverança para recomeçar se for necessário (CALDART, 2001). 

A partir desse cenário de luta e resistência, Kulesza (2008) apresenta uma 

reflexão sobre a dificuldade de apropriação e diálogo com os conhecimentos científicos 

ligados aos temas anteriormente apresentados nesse movimento, bem como sobre a 

introdução de um modelo de educação ambiental tradicionalmente utilizada nas escolas 

urbanas, explicando que as soluções ecologicamente corretas provavelmente não serão 

visualizadas pelos militantes. A partir dessa análise, ela explica que esse modelo de 

educação ambiental pode ser apresentado ao movimento como um modo autoritário, 

colocando em cheque o caráter não autoritário da pedagogia do MST (KULESZA, 

2008). Para piorar, esse processo pode se configurar em um adestramento ambiental 

(BRUGGER, 1999), dialogando muito pouco com as necessidades desse grupo social. 

Para o tema específico da água, identificamos as seguintes organizações: 

Coordenação Andina de Organizações Indígenas (COOI), com os movimentos 

associados Organização Nacional Indígena de Colômbia - ONIC [Colômbia], 

ECUARUNARI [Peru], CONAMAQ [Bolívia], CITEM [Chile], Movimento dos 
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Atingidos por Barragens (MAB) e “Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas 

y en Defensa de los Ríos” (MAPDER). 

Nessas organizações, também identificamos a apropriação e uso de recursos 

áudio visuais, sites e rádios on line via internet, a realização de passeatas, festas que 

valorizam as tradições culturais locais e a realização de Congressos para debates de 

temas e estabelecimentos de diretrizes e estratégias para os movimentos. A partir desses 

congressos, são estabelecidas propostas político-pedagógicas que, em alguns casos, 

estão presentes em todos os movimentos como a solicitação de respeito ao seu direito ao 

território, à sua autonomia, ao patrimônio intelectual e cultural e o seu caráter coletivo e 

transgeneracional, bem como uma prática de desenvolvimento própria desses grupos. 

Além dessas questões, o tema da educação e juventude passou a fazer parte dos debates 

desses diferentes grupos. Nessa questão existe uma diferenciação sobre o tema da 

educação formal, pois para o movimento indígena não basta a institucionalização da 

educação intercultural bilíngue e o reconhecimento da heterogeneidade étnica desses 

países, faz-se necessário a autonomia inclusive educacional. Porém, nos movimentos 

contra as barragens, observamos um diálogo muito grande com os movimentos 

campesinos e as suas propostas de uma pedagogia própria, como citada anteriormente. 

No tema da mineração identificamos os seguintes grupos sociais: Movimento 

Justiça nos Trilhos, Observatorio de Conflitos Mineros de America Latina, Red 

Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Por último, os seguintes movimentos: 

Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercarias da Baía de 

Guanabara (FAPPP-BG), Fórum SUAPE (Brasil), Oilwhatch (Equador), Observatorio 

Petrolero Sur (Argentina), CEDIB (Bolívia), Movimento pela Proteção da região de 

Yasuní (Equador), dentre outros que, historicamente, lutam e resistem pela garantia de 

seus modos tradicionais e ou alternativos (urbanos) de vida e pela defesa de seus 

territórios, configurando-se em casos de conflitos ambientais. 

Para esses grupos, as suas estratégias de luta estão relacionadas a mobilizações 

via internet e através de reuniões periódicas de seus membros, passeatas, ocupações em 

frente das instituições privadas ou públicas relacionadas aos conflitos ou de territórios 

que são originalmente seus ou próximo dos seus, a utilização de site, blogs, canais de 

vídeos na internet, produção de vídeos próprios, organização de congressos e encontros 

com a participação popular e de estudiosos da área e a produção de artigos e livros 

relacionados aos seus temas de interesse. Esses grupos não apresentam em seus 
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documentos uma proposta pedagógica definida, porém se utilizam de oficinas, 

atividades práticas, bem como, de seus espaços de reunião e congressos/seminários para 

desenvolver atividades educacionais e formativas de seus membros. 

A partir das observações e ideias anteriores podemos corroborar com Canciani; 

Telias (2012) que, através da análise da EA na Argentina, estabelece que os atores 

sociais dos movimentos sociais de seu país desenvolvem em suas práticas lógicas 

alternativas, buscando se afastar dos conteúdos já estabelecidos e das práticas 

educativas hegemônicas. Para essas autoras, esse espaço de práxis pode ser configurado 

como uma proposta política, pedagógica e metodológica de EA que foi denominado de 

“pedagogia do conflito ambiental” (CANCIANI; TELIAS, 2012, p.6). Essa concepção 

de EA está relacionada à pedagogia do conflito, como afirma Gadotti (2003 apud 

CANCIANI; TELIAS, 2012) que educar pressupõe transformar, porém não existe 

transformação sem conflito, cuja referência maior é a práxis. Em outra pesquisa, 

Canciani, et al (2009) reflete sobre os processos educativos relacionados aos conflitos 

ambientais, dialogando com o processo de construção social chamado de ação coletiva 

de Melucci (2003 apud CANCIANI, et al, 2009). Para essas autoras, os movimentos 

sociais da Argentina, com foco nas lutas ambientais, surgem relacionados a conflitos 

locais, logo esse tipo de ação coletiva está criando novas formas de poder social local, 

sedimentando diversas estratégias desses sujeitos na construção de alternativas que 

possibilitam uma maior incidência social e cultural. Aprofundando essa análise teórica, 

as pesquisadoras recuperaram os conceitos de empoderamento (ZERMEÑO, 2005 apud 

CANCIANI, et al, 2009), estabelecido como a atuação do sujeito no seu contexto local 

na construção do poder coletivo, que possibilita a tomada de decisões que podem 

questionar os padrões de poder de uma sociedade. Para essas autoras, essas 

organizações sociais devem ter mecanismos, instâncias e dispositivos pedagógicos, 

porém talvez não instituídos, que estimulem e favoreçam a luta social. 

Nessa pesquisa pudemos observar que os movimentos investigados e descritos 

anteriormente usam diversos instrumentos/dispositivos como ferramentas de luta social, 

sistematizando saberes e conhecimentos e compartilhando-os com toda a sociedade. O 

fazem como forma de resistência aos discursos hegemônicos e da apropriação e 

redefinição dos sistemas educacionais e de suas políticas públicas orientadas pelos 

organismos internacionais (Banco Mundial, UNESCO etc.), na aplicação das propostas 

desenvolvidas pelo Consenso de Washington (LEHER, 2000), bem como a 
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formação/atuação de docentes, que são aí considerados como os “novos intelectuais 

orgânicos da nova pedagogia da hegemonia do capitalismo da terceira via” (NEVES, 

2013, p.2). Provavelmente o processo de construção da ideologia capitalista acima 

exposta e ditada pelo “Banco Mundial, ministério mundial da educação dos países 

periféricos” (LEHER, 2000, p.1), aliado ao epistemicidio de outros saberes e tradições 

culturais (SANTOS, 2003), além das lógicas fragmentarias das disciplinas científicas 

(CANCIANI, et al, 2009), podem ser os fatores que estimularam os movimentos sociais 

a lutar pela autonomia nos seus processos educacionais formais e não formais, 

construindo redes de resistência para que a sua cultura e seus saberes sejam respeitados 

e transmitidos entre as gerações, configurando assim em nova pedagogia com 

características muito próximas uma das outras. 

A partir desse processo de enfretamento e através do levantamento das 

informações e documentos relacionados com esses movimentos, podemos observar um 

diálogo com as teorias críticas da educação, que refletem em sua essência o Tratado de 

Educação Ambiental Para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

aprovado na Jornada Internacional de Educação Ambiental do Fórum Global – Rio 92. 

Para Stortti (2009; 2015) o “Tratado” apresenta um consenso entre teorias 

vigentes naquele momento da sociedade, como o pensamento sistêmico/holístico e o 

arcabouço teórico do pensamento crítico da sociedade. Segundo esse autor, a 

constituição desse “Tratado” só foi possível pelo consenso e junção, no documento 

final, dessas correntes científicas orientadas por organizações não governamentais, 

movimentos de educação popular, ambientalistas e femininos do mundo inteiro. 

A partir desse consenso, um grupo de educadores/pesquisadores, que 

inicialmente participaram de diferentes movimentos sociais, passou a buscar, no 

ambiente das universidades, o aprofundamento teórico de suas práticas (STORTTI, 

2009). Esse processo de migração de diferentes atores sociais dos movimentos sociais 

para as universidades, promoveu debates intensos sobre diferentes perspectivas do 

pensamento crítico, propiciando assim a construção de um novo consenso dos 

educadores ambientais, chamado de educação ambiental crítica (LOUREIRO, 2001; 

GUIMARÃES, 2004; CARVALHO, 2004). 

Como as novas/antigas ideias, adjetivada de educação ambiental crítica, se 

relacionam com a práxis desses novos movimentos sociais acima citados? 
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Sem a real intenção de finalizar tema tão amplo, porém com o objetivo de 

trazer reflexões iniciais que possam colaborar na formulação de argumentos 

relacionados à tradição dialética (GADOTTI, 2003), trazemos as premissas a seguir, 

estabelecidas por Loureiro (2004, 2004a), para uma EA crítica: a natureza é 

determinada como uma unidade complexa e a existência dos seres vivos com 

autonomia; nos identificamos como seres vivos (animais) e repensamos o nosso modo 

de viver no mundo com base na dinâmica da sociedade relacionada à sua história 

natural; compreender que os sujeitos sociais são formados por mediações múltiplas, isto 

é, indivíduos que possuem a sua liberdade relacionada à existência da coletividade; 

conceber a educação como práxis e um ato dialógico, crítico, problematizador e 

transformador das condições da vida; pensar no objetivo da transformação 

socioambiental de todos, individual e coletivamente, na construção de uma real 

democracia e de uma outra maneira de se relacionar na natureza. 

Como podemos observar no pensamento acima exposto, os movimentos sociais 

estudados dialogam com essas ideias, pois as suas propostas (documentos, “bandeiras” 

de luta, produções adiovisuais etc.) estão totalmente relacionadas a mudar a realidade 

objetiva em que eles estão inseridos, através da sua organização social, vivendo e se 

repensando teoricamente através da sua prática diária, isto é, a práxis, objetivando 

romper com as relações sociais estabelecidas pelo capitalismo, se tornando novos 

sujeitos históricos que se sustentam em uma consciência coletiva, construída pelos 

saberes e culturas, sempre relacionados a uma ética de protesto contra todo tipo de 

injustiça e desigualdade, bem como de construção democrática de outra maneira de 

viver, pensar e refletir sobre o mundo (HOUTART, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das questões apresentadas e refletidas anteriormente, podemos resgatar 

a definição de movimentos sociais, organizada por Scherer-Warren (1986; 1999); 

GOHN (2012; 2014) e relacioná-la com o contexto das lutas socioambientais, descritas 

anteriormente, e reforçar que esses movimentos desejam a construção de um novo 

modelo de vida (pós-capitalista, socialista, bem viver etc.). 

Nesse contexto de disputas contra hegemonias, esses sujeitos sociais 

apresentam antigas e novas estratégias pedagógicas e de EA, interligadas a esses 

complexos cenários (situações de injustiça ambientais causadas pelos conflitos 
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ambientais), que podemos agrupá-las através de seu território e práxis em uma 

geopolítica latinoamericana. 

Na concepção de Canciani; Telias (2012), a relação dos conflitos ambientais 

pode ser considerada como uma dimensão constitutiva de uma pedagogia, denominada 

por pedagogia do conflito ambiental, reconhecendo essa instância como inerente à 

sociedade, sendo estabelecida no marco de certas condições histórico-sociais concretas, 

construindo conhecimentos a partir da desconstrução que os originou. Porém, com base 

nas pesquisas empíricas realizadas e dialogando com referênciais teóricos do campo do 

pensamento crítico latinoamericano, podemos supor que essa diversidade de 

experiências de injustiças, culturas e estratégias pedagógicas que se inter-relacionam ao 

território, ao poder e ao saber local, configurando-se em uma educação ambiental 

“desde el sur”, pois as mesmas não estão somente reduzidas às lógicas territoriais, bem 

como aos conflitos socioambientais, mais correlatas à filosofia Latinoamericana 

(DUSSEL, 1999). 

A ideia de algo localizado desde el sur não se refere apenas, no entanto, a uma 

delimitação geográfica do Hemisfério Sul ou uma reafirmação da linha do Equador. 

Desde el sur significa a percepção da Porção contra-hegemônica subalternizada pela 

pressão do capital que sofre epistemicídio e que reage propondo epistemologias 

emergentes e pedagogias emergentes. Neste sentido perspectiva dizer isso é coerente 

com dimensão crítica e científica no campo da educação com educação ambiental crítica 

ao se afinar a perspectiva dos oprimidos dos excluídos dos proprietários e ao denunciar 

os neocolonialistas E as novas estratégias de reprodução dos padrões de acumulação do 

capital. 

Convém salientar que, dentro dessa perspectiva, as lutas socioambientais no 

contexto latinoamericano, a dimensão da educação crítica da Educação Ambiental surge 

como elemento constitutivo e extremamente interessante para se pensar uma pedagogia 

que emerge das lutas sociais junto com uma epistemologia emergente, ou seja, 

epistemologias emergentes de movimentos sociais trazem consigo pedagogias 

emergentes, o que nos possibilita amplificar a dimensão crítica da educação ambiental 

com a ampliação do enorme repertório que surge do campo das lutas socioambientais no 

contexto latinoamericano. 
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Porém, precisamos refletir mais sobre essas questões, sendo necessário 

aprofundar algumas delas, tais como: que práticas sociais/educacionais/culturais estão 

ajudando a formar os sujeitos pedagógicos dos movimentos sociais? Que pedagogia 

emerge de cada movimento? O que significará, na formação de educadoras e 

educadores, assumir os movimentos sociais, bem como as suas pedagogias, como 

princípio educativo? Como podemos organizá-las, refleti-las, e até juntá-las em um 

único movimento pedagógico? 
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PARTE V -  POSSIBILIDADES E ESPERANÇAS NO 

PROCESSO FORMATIVO 
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS SOBRE O CAPÍTULO 11 - 

PROCESSO FORMATIVO EM UM GRUPO DE PESQUISA: 

ABORDAGEM FREIREANA 

Sônia Terezinha de Oliveira 

Daniel Renaud Camargo 

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE UMA SERVIDORA-

PESQUISADORA 

Meu nome é Sônia Terezinha de Oliveira. Em setembro do ano de 1984, me 

tornei servidora técnico-administrativa da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, instituição está em que venho trabalhando desde então. Quando entrei para a 

instituição, ainda não possuía formação superior, de modo que tal investimento nos 

estudos representava um aumento real nos ganhos. Desde modo, enquanto servidora, 

iniciei uma formação em Pedagogia (licenciatura plena), concluída no ano de 1991 e, 

posteriormente, por meio do Programa de Incentivo à Qualificação dos Servidores 

Técnicos e Administrativos em Educação da UNIRIO (PRIC), tive a oportunidade de 

cursar uma pós-graduação latu senso em Gestão Pública, concluída no ano de 201026. 

Porém, embora tenha passado por este processo formativo, a rotina do trabalho exige 

muito dos funcionários, em especial quando anteriormente não havia rede informatizada 

na secretaria escolar. Deste modo, tal carga de trabalho, somada a meu modo 

introspectivo de ser, dificultou a possibilidade de vislumbrar alternativas e um caminho 

para meu crescimento profissional e pessoal. 

A dificuldade de enxergar alternativas para o crescimento profissional e 

pessoal me levou à estagnação, que hoje percebo como uma zona de conforto, 

representando o que Paulo Freire (2014) entendia como uma Situação-Limite, ou seja, 

                                                

 

 
26 É importante destacar que no de 2000 fui transferida de setor, passando da área acadêmica 

para a administrativa, o que exigiu uma busca por novos conhecimentos que, posteriormente me 
possibilitou cursar a pós graduação em Gestão Publica.  
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uma barreira que impede o sujeito de progredir em sua vida social e pessoal, um 

obstáculo que precisa ser superado. Neste sentido, tentei algumas vezes o processo 

seletivo para um mestrado profissional em Avaliação Institucional, porém não tive 

sucesso, e com isto, me senti desmotivada, por me achar incapaz, por me sentir distante 

dos conhecimentos necessários para dar conta de tal projeto. 

Assim, segui com a rotina, me mantendo na zona de conforto, porém, com o 

passar do tempo, comecei a me sentir inquieta diante desta estagnação. Precisava sair do 

ostracismo, que por anos me encontrava presa, por acreditar que primava em ser uma 

boa profissional. Nesses trinta anos de UNIRIO sempre fui uma servidora dita 

“exemplar” no horário, no atendimento, nas tarefas, sempre me esmerando para manter 

os serviços em dia, mesmo sendo muitas vezes impossível pela grande quantidade de 

trabalho para poucos servidores no setor. 

Até que em 2013 conheci o professor Celso Sánchez, coordenador do Grupo de 

Estudos em Educação Ambiental Desde El Sur (GEASUR-UNIRIO), que trabalha com 

a perspectiva de uma Educação Ambiental Crítica, e que me convidou para participar 

das reuniões deste grupo. Neste momento, enxerguei uma esperança, uma nova 

possibilidade de encontrar as alternativas e um caminho para o crescimento pessoal e 

profissional. Este contato com o grupo reacendeu o desejo de entrar para o mestrado, 

que, neste contexto, assumiu a imagem de um inédito-viável, ou seja, uma forma de 

superar o obstáculo representado pela situação-limite, uma possibilidade de ir além. 

Sobre meu contato com a Educação Ambiental a partir de minha inserção no 

GEASUR, confesso que representou uma grande surpresa saber que, na realidade, 

existem diferentes Educações Ambientais que representam os movimentos de um 

campo em disputa. Nesses anos como pesquisadora do GEASUR, pude perceber que a 

Educação Ambiental vai além de mudanças de hábitos e comportamentos individuais, 

não se limita à ideia de conservação da natureza (que tende a isolar o ser humano do 

meio natural) ou à discussão sobre desenvolvimento sustentável. A perspectiva de uma 

Educação Ambiental Crítica considera um processo de contextualização histórica-

geopolítica e cultural das questões ambientais, entendendo o ser humano como parte 

integrante da natureza, defendendo a importância de uma educação ambiental voltada a 

promover a transformação socioambiental no sentido da justiça, da igualdade e do 

fortalecimento da democracia. 
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A partir de minha inserção no grupo de pesquisas, passei, com o apoio dos 

demais integrantes, a me preparar para o processo seletivo da pós-graduação. Esta troca 

com o grupo me fez estar mais segura, preparada, na certeza de que por meio deste 

processo, me sinto mais próxima de alcançar o inédito viável, representado, neste caso, 

por uma vaga na pós-graduação. 

Aprendi muito nesses anos de estudos, entre debates, imersões, aulas, 

participações em congressos, apresentação de trabalhos, e outras atividades. O 

amadurecimento é lento, mas sentido a cada superação. Superação ao falar para os 

colegas, ao me sentir exposta, desnudada da vergonha de ser vista, de ser percebida e de 

ser escutada. O grupo é formado por estudantes de graduação, pós-graduação, 

professores de diversos níveis de ensino, incluindo de outras universidades, integrantes 

de movimentos sociais, indígenas e por outros participantes27, cuja representação inclui 

desde servidores públicos até educadores populares. A diversidade do grupo enriquece 

as trocas de experiências e conhecimentos, bem como de vivencias no campo da 

Educação Ambiental. Assim, com o tempo, pude perceber que tal participação no grupo 

de estudos representou aquilo a que Freire se refere por Ato-Limite, ou seja, a ação 

necessária para superar a barreira representada pela situação-limite. 

A partir do momento em que assumi o ato-limite, me comprometendo a 

participar das atividades do grupo de pesquisas, passei a me sentir cada vez mais 

próxima de alcançar o tão esperado Inédito-viável. Hoje, refletindo sobre o tempo que 

passou, na tentativa de sair definitivamente de uma zona de conforto, permaneço numa 

busca constante não apenas pela teoria, mas também pela prática, no sentido de 

construir uma práxis fundamentada na troca de saberes, no diálogo e na solidariedade. 

Ao me enxergar enquanto estagnada, encarar a situação limite, e me esforçar 

para manter o ato limite e, ao mesmo tempo, entrar em contato com novos 

conhecimentos, pude vivenciar o que Paulo Freire chamou de Ampliação da Palavra 

Mundo (2014), ou seja, refletindo sobre minha posição no mundo, minha condição 

enquanto sujeito histórico e sobre minha própria percepção da realidade. Tomei 

                                                

 

 
27 Que entendemos como essencial para garantir um acesso democrático ao conhecimento. 
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consciência do meu inacabamento (FREIRE, 2015) e do que se passa no meu meio, na 

minha vida, no meu mundo e, a partir daí, pude refletir criticamente e criativamente 

para pensar ações transformadoras, de modo que eu possa Ser Mais (FREIRE, 2014, 

2015). 

Hoje, após tantas vivências e aprendizados com o GEASUR me sinto 

estimulada para assumir uma posição de multiplicadora, no sentido de passar o que 

aprendi e vivenciei para outras pessoas e aprender com elas, a partir do encontro com o 

outro, das trocas. Por isso defendo que devemos estar sempre abertos, perceptivos e 

receptivos aos conhecimentos dos outros, dos diferentes, independente destes terem ou 

não um diploma, de serem letrados ou não. 

Desta forma, diante de tudo o que foi relatado, entendemos que o processo 

formativo em educação ambiental também passa pela participação em grupos de 

pesquisa, revelando como tal participação possibilitou à autora “Ser mais”, superando 

sua condição de estagnação diante de uma Situação-limite para assumir um Ato-limite 

com vistas a alcançar um Inédito-Viável. 
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REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE CAPÍTULO 12 - 

CINEMA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: “VOU PARA O SUL 

SALTAR O CERCADO” 

Rafael Nogueira Costa 

 Bruno A. P. Monteiro 

Celso Sánchez 

 

Desossaste-me 
cuidadosamente 
inscrevendo-me 
no teu universo 

como uma ferida 
uma prótese perfeita 

maldita necessária 
conduziste todas as minhas veias 

para que desaguassem 
nas tuas 

sem remédio 
meio pulmão respira em ti 

o outro, que me lembre 
mal existe 

Hoje levantei-me cedo 
pintei de tacula e água fria 

o corpo aceso 
não bato a manteiga 

não ponho o cinto 
VOU 

para o sul saltar o cercado 
 

Ana Paula Ribeiro Tavares (Escritora Angolana) 

O GIRO DECOLONIAL: CAMINHANDO COM PAULO FREIRE PARA 

PENSAR O CINEMA 

Encerramos este livro trazendo nossas reflexões a partir de processos 

formativos na universidade por meio de ações extensionistas. Saltando os cercados 

vamos estabelecendo diálogos, pontes e vivenciando experiências com pessoas e 

coletivos diversos. Desta forma, estamos inventando nossas possibilidades de formação 

no campo da educação ambiental. Por isso, iniciar este capítulo fazendo alusão a este 
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poema é uma provocação para ir ao sul. Isto quer dizer que nos inspiramos na poética da 

libertação para uma política da libertação, e portanto, pensar uma pedagogia libertária 

capaz de estar em diálogo com narrativas outras, poéticas outras, tais como fizeram 

importantes escritoras africanas como Paula Tavares28. Neste sentido, nossa proposta é 

produzir cinema como uma pedagogia de formação ambiental e de educadores 

ambientais. 

Ir ao sul significa para nós uma opção contra hegemônica e saltar os cercados é 

uma proposta político-pedagógica de rebeldia epistemológica que significa pensar 

articulações entre campos teóricos, ideias e ações que nos permitam caminhar no 

sentido do que que Paulo Freire e Márcio D´Olne Campos chamaram de sulear29. Ir ao 

sul é procurar uma perspectiva capaz de romper com a imposição de uma certa 

pedagogia da hegemonia. 

A proposta deste capítulo, é refletir a partir do que estamos chamando de 

Cinema Ambiental Freiriano (COSTA, BRANQUINHO e SÁNCHEZ, 2018), uma 

perspectiva da formação dos sujeitos sobre a problemática ambiental tornando-os 

capazes de perceber uma dimensão ampliada para além de uma visão “biologizada” de 

meio ambiente e natureza. É nossa intenção também refletir sobre o que chamamos de 

cine-formação ambiental dialogando com a visão de Deleuze (2007) e sua perspectiva 

sobre o mundo como um metacinema. Deleuze traz este conceito que nos ajuda a 

entender que o ato de produzir cinema é uma forma de se apropriar do mundo. De 

maneira complementar, Paulo Freire diria: fazer cinema para refletir sobre este mundo, 

para conhecê-lo em comunhão, e em comunhão, transformá-lo. 

Paulo Freire, assim como, Amílcar Cabral, Frantz Fanon, entre outros são 

pensadores que influenciaram e inspiram o chamado movimento do Giro Decolonial, 

proposto pelo grupo Modernidade/colonialidade (MC), um coletivo formado no final 

dos anos 80, composto por intelectuais latino americanos, que começou a refletir sobre a 

                                                

 

 
28 O poema de Paula Tavares, escritora angolana, faz referência a luta do povo angolano, 

sobretudo das mulheres, contra a colonização portuguesa. Nos inspiramos na fala da Profa. Dra. Fernanda 
Antunes Gomes da Costa, coordenadora do Projeto de Extensão Africação da UFRJ/Macaé, quem nos fez 
conhecer a obra de Paula Tavares e outros importantes escritores e escritoras africanas. 

29 http://sulear.com.br/beta3/marcio-dolne-campos/ 
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perspectiva da Decolonialidade. Quando pensamos o impacto do Giro Decolonial no 

âmbito da educação, percebemos que as obras desses autores trazem elementos 

essenciais para pensar esta proposta de articulação entre cinema e educação ambiental. 

Amílcar Cabral (1924-1973), o “pedagogo da revolução”, nasceu no território 

da atual Guiné-Bissau e passou parte da sua infância em Cabo Verde com a família. 

Pelo seu empenho escolar ganhou uma bolsa de estudos universitários que o levou para 

à então capital do Império, atuando no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa 

(NEVES, 2017). O processo de construção da luta de libertação na Guiné-Bissau e em 

Cabo Verde entre 1950 e 1970 está intimamente conectada com a sua trajetória política 

e de militante intelectual (PEREIRA, VITTORIA, 2012; SANTOS, 2013). Dessa forma, 

a leitura dos escritos de autoria de Amílcar Cabral e de informações produzidas sobre 

sua obra, tornaram discussões obrigatórias nos chamados estudos pós-coloniais 

(NEVES, 2017). No ano de 1953, o governo português partindo de um compromisso 

com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

contrata Cabral para chefiar o recenseamento rural na Guiné (NEVES, 2017). Ao 

percorrer a Guiné por meses, falando com aldeões, recolhendo informações variadas 

“sobre a economia rural e, simultaneamente, inteirando-se das dinâmicas sociais e 

quotidianas locais” (NEVES, 2017, p. 337), Amílcar passou a “conhecer como poucos a 

realidade social, econômica e política em todo o território guineense” (PEREIRA, 

VITTORIA, 2012, p. 293). Essa passou a ser então a base do seu pensamento político, 

“a necessidade de conhecer e lidar com a realidade do povo” (PEREIRA, VITTORIA, 

2012, p. 293). 

Após o convite para discutir as bases de uma colaboração no campo da 

alfabetização de adultos pelo Conselho Mundial das Igrejas e o Instituto de Ação 

Cultural (Idac), Paulo Freire viaja até a África e desenvolve ações junto ao Partido 

Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde. No livro Cartas à Guiné-Bissau 

Paulo Freire (1978) destaca um trecho da obra de Amílcar Cabral, demonstrando a 

influência deste livre pensador em suas reflexões: 

Posso ter minha opinião sobre muitos temas, sobre a maneira de organizar 
a luta; de organizar um partido; uma opinião que se formou em mim, por 
exemplo, na Europa, na Ásia, ou ainda em outros países da África, a 
partir de livros, de documentos, de encontros que me influenciaram. Não 
posso, porém pretender organizar um partido, organizar a luta, a partir de 
minhas ideais. Devo fazê-lo a partir da realidade concreta do país. 
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Outro importante intelectual que contribuiu de maneira significativa no debate 

decolonial, principalmente aprofundando o debate em torno do racismo e do 

colonialismo foi Frantz Fanon (1925-1961). Fanon nasceu na ilha de Martinica, numa 

região marcada pelo colonialismo francês e passou a infância sendo ensinado que era 

francês. Quando foi estudar na França percebeu que para os franceses ele era 

considerado “um forasteiro” de Martinica e não um francês. De acordo com Faustino 

(2015), foi justamente este choque que causou um estranhamento e gerou indagações 

que percorreram quase toda sua obra, a busca por responder a seguinte questão: Qual é o 

critério para ser francês? Fanon responde a questão destacando que o critério era ser 

branco (FAUSTINO, 2015). Um conceito muito perseguido por Fanon foi o de 

alienação cultural: 

O primeiro dever do poeta colonizado é determinar com clareza o tema 
povo de sua criação. Só se pode avançar resolutamente quando antes de 
tudo se toma consciência de sua alienação. Nos absorvemos tudo do outro 
lado. Mas o outro lado não nos dá nada sem, através de mil rodeios, nos 
curvar em sua direção, sem, através de dez mil artifícios, cem mil 
estratagemas, nos atrair, seduzir, aprisionar (FANON, 1968, p.188). 

Silva (2013) apresenta uma pesquisa demonstrando a aproximação e uso das 

ideias deste pensador no movimento ativista político e cultural negro brasileiro. 

Faustino (2015) afirma que existe no período contemporâneo, um crescente interesse 

nas reflexões deste intelectual. Dessa forma, um cinema decolonial busca conhecer 

realidades sociais, revelando mundos e refletindo sobre questões elaboradas nas 

relações locais. 

DIÁLOGOS ENTRE CINEMA E EDUCAÇÃO 

Em pouco tempo, o cinema transformou-se numa instância formativa 
poderosa, na qual representações de gênero, sexuais, étnicas e de classe 
eram (e são) reiteradas, legitimadas ou marginalizadas (LOURO, 2016, p. 
423).

Guacira Lopes de Louro, importante educadora brasileira, demonstra num livro 

sobre a história da educação brasileira, como o cinema se transformou em pedagogia 

(LOURO, 2016). Rosália Duarte entende esta relação como maneiras de socialização e 

produção de conhecimentos, criação de identidades e visões de mundo, ou seja, de 

subjetividades (DUARTE, 2002). A relação entre educação e cinema necessita ser 

pensada como forma de socialização dos indivíduos na produção de conhecimentos, 

identidades e crenças, contribuindo assim para a dinamização do processo de 
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aprendizagem (DUARTE, 2002; PIRES, SILVA; 2014). Pires e Silva (2014) defendem 

a ideia de que as imagens, assim como os textos, são formas de construção de mundos, 

que contribuem para a descrição de situações e pessoas e, formas de discurso que 

colaboram para a construção de significados sociais. 

A relação entre educação e cinema pode ser estudada com base em diversas 

perspectivas. Almeida (2017) buscou evidenciar certas tendências a partir de 

levantamento bibliográfico. Neste estudo, o autor aponta as obras teóricas de 

pesquisadores nacionais e internacionais que se debruçaram para compreender estas 

relações. De maneira positiva, as abordagens se complementam, como: o uso dos filmes 

em sala de aula como ferramenta para fins educacionais, o cinema como “revelador de 

realidades”, a “organização das imagens fílmicas como disposição didática” e a 

compreensão dos aspectos sensíveis e criativos do cinema (ALMEIDA, 2017, p. 4). As 

abordagens mencionadas representam modos epistemológicos de ver e se relacionar 

com a dimensão da imagem. 

Dessa forma, o cinema pode condicionar operações encadeadas pela própria 

narrativa, fornecendo a base para abstrações. Em outras palavras, o cinema proporciona 

“modelos de identificação/projeção com os personagens” e entradas em dimensões 

sociais, psicológicas, existenciais e míticas (ALMEIDA, 2017, p. 8), aproximando-se, 

portanto, do conceito de metacinema de Deleuze (2007). 

A riqueza da relação do uso da imagem em movimento na educação está, 

justamente, nessas múltiplas concepções e abordagens, e vai além do ato de exibir 

filmes nas escolas como componente didático (BRASIL, 2014). É possível seguir 

diversos meandros, como: recortar filmes e remontar discursos (MIGLIORIN, 

BARROSO, 2016), escolher enquadramentos, dissecar as histórias das produções, 

revelar os bastidores e as suas redes de financiamento. Compreender as dimensões do 

cinema hegemônico e contra hegemônico. Escolher ângulos, imaginar, experimentar 

sons e relativizar o tempo e o espaço. Entrevistar pessoas e exercitar o saber ouvir. 

Sentar numa sala escura e observar a reação da plateia enquanto é levada pelo seu 

ensaio. Todas essas são dimensões palpáveis quando se trabalha o cinema na educação. 

Como exemplo desse universo de possibilidades que se inaugura das interfaces entre o 

quadro de giz e a tela grande, o projetor e o professor, temos o trabalho de Gomes & 

Carvalho (2016, p.24). Este trabalho desenvolvido no âmbito da formação de 

professores com inserção de cinema, ou cine-formação ambiental, nos traz um exemplo 
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de como professores, a partir interação com obras fílmicas, denunciam estar envoltos 

por discursos que “tentam automatizar o pensamento a esperar alunos prontos e 

obedientes”. Desse modo os autores destacam que: “suas narrativas perfuram os 

clichês e permitem que imagens sensíveis vislumbrem, no jorro do tempo, um plano de 

composição”. Em contraposição e do mesmo modo, os estudantes “quebram os clichês 

sobre o que se espera da escola, não é se constituir como um povo suposto, 

predeterminado, mas participar das invenções de seus movimentos constituintes”. 

A formação continuada de professores, tomada pela variação universal de 
suas imagens, permite pensar sobre a denúncia dos dogmatismos 
desencadeados pelos clichês-escolas que envolvem os processos de 
subjetivação docente. Ajuda a dialogar sobre os modos como temos 
vivido 'uma civilização dos clichês’ (DELEUZE, 2007), que impõe 
modelos de professoralidade, de currículos e de imagens idealizadas para 
as diversas formas de existência nas escolas (GOMES & CARVALHO, 
2016, p.25). 

Portanto, a cineformação ambiental é uma aposta na proposta de pensar uma 

formação de educadores ambientais para além dos clichês, significa aventurar-se rumo 

ao Sul, uma estratégia metodológica para uma educação ambiental desde el sur.  

Desse modo, Ismail Xavier, Professor Emérito da Escola de Comunicações e 

Artes da USP, se propôs à pensar o cinema como uma experiência inteligível, que 

reproduz e atualiza “determinados processos e operações mentais” (XAVIER, 1983, p. 

10). Para ele, o cinema oferece uma estrutura particular, pois as narrativas audiovisuais 

são “atraentes e legíveis”, fornecendo uma “mobilização poderosa dos afetos” e se 

consolidando como “instância de celebração de valores e reconhecimentos ideológicos” 

(XAVIER, 1983, p. 10). 

A arqueologia do cinema mostra que “o sonho de projetar numa parede ou 

numa tela imagens luminosas e animadas é, na história da humanidade, quase tão antigo 

quanto o sonho de voar” (MANNONI, 2003, p. 27). Desde as câmaras escuras até as 

salas de cinema, o aparecimento dessa invenção para humanidade foi como “um olho 

cujas pálpebras se vão erguendo lentamente ao longo dos séculos, para finalmente se 

abrirem de todo sobre o mundo” (MANNONI, 2003, p. 21). 

De acordo com Gomes & Carvalho (2016, p.31): 

O olho câmera desliza entre seus movimentos e imagens, faz mostragem 
de corpos teimosos que forçam o pensamento a rejeitar modos de sujeição 
que se contentam com condições clichês de existência. Traz um cinema 
do corpo que busca pensar o que escapa ao pensamento e à vida. Ou seja, 
busca afetar e ser afetado, e, assim, permeia a ‘imagem movimento’ 
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(DELEUZE, 2007) ou plano de imanência com suas percepções que 
subtraem imagens e fazem surgir sentimentos, afetos e imagens de um 
corpo sensível no cinescola. (GOMES & CARVALHO, 2016, p.31). 

Por isso, Xavier (1983, p. 9) reflete sobre a complexidade e diversificação do 

cinema, “de modo a tornar impossível uma abordagem de todos os seus aspectos” 

teóricos. 

A experiência do cinema, em suas diferentes matizes e particularidades, 
constitui talvez a matriz fundamental de processos que ocupam hoje o 
pesquisador dos “meios” ou o intelectual que interroga a modernidade e 
pensa as questões estéticas do nosso tempo (XAVIER, 1983, p. 15). 

As imagens em movimento nos fornecem recursos para investigação 

sociológica e “possibilidade de construir” discursos (BARBOSA et al., 2016, p. 10). 

Para Pires e Silva (2014, p. 609) trabalhar com cinema na educação possibilita um “jogo 

de ludicidade” e contribui de maneira expressiva na formação intelectual dos alunos, 

principalmente no estudo com as temáticas culturais, sociais e históricas. Nessa 

perspectiva, Fabris (2008, p. 120) reconhece o cinema como uma produção cultural que 

além de inventar histórias, cria, substitui, limita, inclui e exclui realidades. 

Netto (2000) verificou as condições para produção audiovisual na 

Universidade de São Paulo, constatando que a produção universitária é marcada pela 

forma de produtos de divulgação científica para “transmissão de conhecimentos à 

população através da simplificação da linguagem, tornando o hermético texto científico 

acessível à compreensão leiga” (NETTO, 2000, p. 144). Ao entrevistar a professora 

Cremilda Medina (Comunicação-USP), Netto (2000, p.145) apresenta a “perspectiva 

comunicacional de cunho transformador” por ela defendida. Segundo Medina, o 

“projeto de comunicação que se pretenda inovador, digno das expectativas sociais da 

transformação”, tem que seguir a lógica de uma “oficina experimental”, na qual o eixo 

seja condizente com uma “linguagem dialógica e na criação de narrativas democráticas 

a serviço da cidadania” (Netto, 2000, p.145). 

É nesse sentido que entramos num campo de disputas, pois estamos diante de 

“uma tendência hegemônica, ou mesmo totalitária, do cinema norte-americano”, 

integrando e diluindo em si outras narrativas essenciais para a pluralidade de visões de 

mundo (LOPES, 2012, p. 15). Entretanto, existe uma nova filmografia em curso, 

potente e contra hegemônica, que “têm trazido às telas um rico e complexo universo 

onde se movimenta o ser humano” (LOPES, 2012, p. 16). O movimento africano de 

cinema e o projeto brasileiro Vídeo nas Aldeias operam nessa lógica. 
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Com o propósito de desconstruir as imagens e memórias produzidas pelo 

sistema-mundo colonial capitalista sobre a África, líderes burkinabés da revolução 

anticolonial dos anos 1960 organizaram o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão 

de Ouagadougou que acontece em Burkina Faso desde 1973 (OLIVEIRA, 2016). Nessa 

linha, enxerga-se o projeto Vídeo nas Aldeias que agrega um conjunto de filmes 

realizados por cineastas ou coletivos indígenas desde 1986, trazendo para as telas a 

perspectiva de diálogo intercultural, de compromisso e militância (BRASIL, 

BELISARIO, 2016). 

Vieira (2016) reflete sobre as marcas da colonialidade ou uma ferida colonial 

nos movimentos artísticos, em especial o teatro, o cinema e a televisão, conforme 

experimentado pelo Hélio Oiticica no Brasil, que inverteu a relação entre autor-

expectador para pensar o processo de participação da plateia na obra. É justamente essa 

construção compartilhada e criada de maneira coletiva que estamos problematizando. 

Nosso entendimento destaca que a desvalorização dos conhecimentos 

produzidos no Sul Global, por exemplo, por políticas neoliberais que “produzem escolas 

orientadas por regimes de testagem, classificação e seleção que lembram uma paródia 

do famoso modelo bancário de educação de Freire” (GLASS, 2013, p. 833). 

Assim, reiteramos a importância do pensamento freiriano como contribuição 

para esse debate. Ao colocarmos o nosso pé nesse tipo específico de cinema, um cinema 

decolonial, estamos afirmando que ele pode se chamar Cinema Freiriano, ou Cinema 

Ambiental Freiriano, quando encontra-se debruçado sobre questões socioambientais 

(COSTA, BRANQUINHO e PEREIRA, 2018). Um cinema decolonial, seria então, um 

cinema problematizador, de caráter reflexivo e que debruça-se para o desvelamento da 

realidade (FREIRE, 2013). Isso só é possível pelo caminho do diálogo, substituindo “o 

antidiálogo, a sloganização, a verticalidade, os comunicados”, que servem unicamente 

como instrumentos de domesticação (FREIRE, 2013, p. 72). 

A partir dessas reflexões apresentamos o exemplo do Coletivo de Pesquisa em 

Cinema Ambiental (CUCA/UFRJ), que desde 2011 vem se consolidando como grupo 

de ensino, pesquisa e extensão pensando o cinema como instância de disputa ideológica 

e política. Além de produzir conhecimento teórico o coletivo promove diversas ações, 

tais como: produção de filmes, cursos gratuitos de extensão, organização de festivais de 

cinema universitário e ações em territórios com pouca ou nenhuma organização cultural 
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por parte governamental. Além disso, o coletivo contribui com as políticas públicas do 

campo da educação ambiental, participando de projetos institucionais como o Circuito 

Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Desta forma, ao criar espaços para 

participação popular, o projeto colabora para práticas de humanização dos órgãos 

ambientais com base no cinema30. Esse coletivo possui uma parceria com o Grupo de 

Estudos em Educação Ambiental desde el Sur (GEASur) da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), promovendo intercâmbio e produções coletivas, 

como o Cineclube Atlântico Negro - CineGEAsur. O CineGeasur consiste em uma 

iniciativa articulação com Cineclube Atlântico Negro, coordenando pelo cineasta e 

pesquisador do Geasur Clementino Júnior. O CineGeasur é um projeto de extensão do 

qual participa também o Professor Dr. Leonardo Castro, que por sua vez é responsável 

pelo projeto “Ambiental na Web” (ver em: http://ambientalnaweb.com.br/), que 

emprega as produções do CUCA/UFRJ como material didático de cursos à distância 

oferecidos gratuitamente pelo departamento de EAD da UNIRIO. Ainda sobre o 

CineGEASUR, é preciso destacar que o projeto se dedica, sobretudo, à exibição de 

filmes da diáspora Africana e a rodas de conversa desenvolvidas se baseiam no conceito 

de Círculos de Cultura, de Paulo Freire, sendo um projeto que percorre os territórios, 

muitas vezes rompendo os muros da universidade para desenvolver suas atividades em 

outros cenários, tais como favelas, ONGs, periferias e centros culturais, possibilitando, 

deste modo, a participação de públicos diversos.  

CINEMA INDEPENDENTE E NOSSAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta discussão do cinema decolonial encontra-se presente no enredo das obras 

cinematográficas independentes, que trazem narrativas marginalizadas e fora do circuito 

comercial. Um exemplo de distribuição de cinema independente no Brasil é o Circuito 

Tela Verde do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

que completa a sua decima edição em 2019. Neste projeto, os filmes produzidos por 

                                                

 

 
30 Disponível em: www.cuca.bio.br 
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diferentes coletivos são selecionados pelo Ministério do Meio Ambiente e distribuídos 

para diversas instituições, como: universidades, escolas, ONGs e associações. 

O Circuito foi criado para atender às demandas de inúmeras instituições 
que buscam, no Ministério do Meio Ambiente, materiais que subsidiem 
suas ações de Educação Ambiental. Em sintonia com os princípios e 
objetivos da Lei 9.795/99 (BRASIL, 19991), que institui a PNEA e com o 
Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA, o CTV estimula e 
dá visibilidade à produção audiovisual independente, ampliando os 
espaços de debate e reflexão crítica acerca da diversidade das questões 
socioambientais, procurando fortalecer a cidadania ambiental (BRASIL, 
2016). 

Os filmes selecionados por este projeto passam a integrar espaços hegemônicos 

e já consolidados no cenário como o Festival Internacional de Cinema (FICA) e a TV 

Brasil. Ocupar estes espaços com filmes produzidos de maneira coletiva e independente 

é uma estratégia de inversão da lógica tradicional, onde as questões ligadas ao poder 

econômico e político materializam-se e entram em disputas constantes. 

O CTV consolida-se como uma janela para que os produtores 
independentes do Brasil possam vincular às suas experiências e 
apresentarem aos outros brasileiros os seus anseios, às suas lutas, às suas 
realidades e, principalmente, às suas propostas e contribuições por um 
país melhor (BRASIL, 2016). 

Nessa perspectiva, os filmes produzidos pelo Coletivo de Pesquisa em Cinema 

Ambiental passam a articular atores sociais de uma região impactada pela “economia do 

petróleo” e pelos diversos saberes presentes nas comunidades adjacentes ao Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba.  

Como exemplo podemos citar o filme MPM, que trata das memórias do Bairro 

Lagomar a partir da narrativa de personagens simbólicos: Denilton, Pedro, Marcelo e 

Macalé, moradores que nos trazem falas reveladoras sobre suas relações com o Parque, 

o gasoduto da Petrobras e ausência de infraestrutura básica. Em suas falas são 

apresentadas visões de mundo e do território onde habitam, como podemos ver no 

trecho a seguir: 

Essa área ainda não foi liberada para fazer saneamento básico, a maioria 
das pessoas vive no sistema fossa. Para fazer comida a maioria usa a água 
dessa caixa que é colocada aqui. Pra beber muitos igual eu assim, eu 
compro água é seis reais, mas como é só eu pra mim é mais fácil. E a 
família que tem 3 e 4 filhos que tem que tomar uma água? 

Com isso podemos ver o cinema como estratégica pedagógica contemporânea, 

a cine-formação ambiental. Nesta fala podemos observar uma percepção de ambiente 

para além de uma simples visão de natureza “biologizada”. Na fala de um morador 



 214 

sobre sua situação real e concreta de acesso da água pode-se perceber a desigualdade 

distributiva deste recurso. Algo que é captado pela lente do “olho-câmera” e que projeta 

sobre a tela um discurso que nos permite perceber a sociedade clichê que estamos 

inseridos e ir além por uma educação ambiental outro, porque pulou “o cercado” em 

direção ao sul, pela escuta e da percepção deste sujeito real e concreto que rompe com a 

possibilidade de uma “educação ambiental clichê”, acostumada a dizer “economize 

água”. 

O cinema ambiental freiriano é, portanto, uma possibilidade de pensar o 

cinema como uma “ação dialógica” como nos diria Paulo Freire para discutir a 

problemática ambiental numa perspectiva ampliada para além dos clichês.  

Nesta fala, capturada com a imagem por professores de biologia em formação 

e, portanto, educadores ambientais em formação, pode-se identificar a potência da cine-

formação ambiental que pode nos permitir outras “professoralidades”, mais sensíveis e 

capazes de furar clichês a partir e suas narrativas. Acreditamos que é possível construir 

inéditos viáveis na formação de educadores ambientais pelo cinema quando dizemos 

vamos para o sul saltar o cercado. 
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