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Meu velho e querido pai
Escrevo-te à mão, mesmo
Com olhos vagos, a esmo
Fitando a capoeira restante
Da mata, agora distante
De um tempo já esquecido
E um presente, inadvertido
Que não deixa, senão decidir
Entre morrer ou partir
Do nosso torrão tão querido
Foi um tempo muito sofrido
Muitas pessoas faltaram
Quando os galegos aportaram
Com tantos bichos d'além mar
Disseram só catequizar
Deixaram rastro de morte
Quisera eu, ter a sorte
De lhes fazer companhia
Me resta, nessa elegia
Deixar que a dor me transporte
Mais tarde, chegou o aporte
Dos ricos, querendo arrancar
O mel, a doçura do néctar
Mesclado ao sangue da gente
Que, de tão modestamente
Preferiu lidar com o chicote
Daqueles, cujo sabido mote
Foi caçar os melindrosos
Deixando-nos revoltosos
Viventes do mesmo bote
Tiraram, de tudo que é lote
O tronco, vermelho-vivo
Decepando, sem objetivo
Deixando o descampado
Vazio, perdido, zerado
Levando, também, na alforja
Galrando a quilha, na gorja
O ouro arrancado de cá
Enricando aqueles de lá
Maldita seja, essa corja!
Se hoje esse pobre não forja
Tampouco amealha riquezas
Aqui, nessas redondezas
Por certo, ele há de ficar
Dos males, porém, olvidar

Pra vida não ser tão madrasta
Porque sobreviver não basta
Nem dá para ser andarilho
Não posso ser, pro meu filho
O pária, que da terra se afasta
Por fim, nessa hora nefasta
Meu pai, lhe peço sua bênção
É duro manter a crença
E renovar a esperança
Porém, com perseverança
Uma oração lhe dedico
E um pedido suplico:
Só quero seguir meu caminho
Como todo bom ribeirinho
Às margens do meu Velho Chico

- Marcone Hilton de Sousa -

RESUMO

O presente trabalho é um estudo de caso, por investigar um fenômeno
contemporâneo, dentro do seu contexto específico, com o objetivo de “analisar as
práticas sociais de EA, desenvolvidas no Território Velho Chico (TVC), relacionandoas com o seu desenvolvimento territorial”. É uma pesquisa qualitativa, descritiva e
exploratória, mas considera os dados quantitativos pelo entendimento sobre a
complementariedade entre ambos. Os sujeitos da pesquisa são coordenadores e
técnicos - representantes de órgãos públicos responsáveis pela execução de
algumas ações no referido território – e membros da comunidade ribeirinha
(associação de moradores, quilombolas, agricultores familiares, movimento sem
terra, indígenas, dentre outros). As técnicas para a coleta de dados foram a pesquisa
bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. Os instrumentos utilizados
na coleta de dados foram os questionários, aplicados a todos os envolvidos no
universo da pesquisa, notas de campo de eventos dos quais participei como
observadora e a entrevista semiestruturada, realizada com membros do Comitê
Gestor e Comitê Técnico do TVC e com um representante da comunidade ribeirinha.
A análise documental foi de extrema importância, pois possibilitou a análise dos
documentos legais (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável –
PTDRS do TVC e o Programa de Gestão Ambiental – GESTAR), necessários a
compreensão de como acontece a dinâmica das ações no âmbito do território. O
trabalho trata do processo de desenvolvimento, os diversos conceitos de território
até chegar à abordagem do desenvolvimento territorial atual coordenada pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; apresenta os antecedentes e as
concepções de Educação Ambiental discutida, tanto no ensino formal quanto
informal numa perspectiva crítica e emancipatória; aborda a Educação Ambiental e
sua relação com o Desenvolvimento Territorial Sustentável, enfatizando o processo
de desenvolvimento de práticas de EA que visam à sustentabilidade do território. Os
resultados alcançados indicam, de modo geral, que a Educação Ambiental através
das práticas sociais desenvolvidas no TVC ainda ocorra de forma fragmentada,
conservadora e de caráter associativista, destoando das práticas planejadas nas
linhas de ação propostas no eixo aglutinador que trata do “uso e conservação dos
recursos naturais”. Ficou evidenciado que a concepção de Educação Ambiental é
voltada para a conservação e proteção do meio ambiente, dissociando a EA do
caráter político e emancipatório. Conclui-se que as práticas sociais de EA podem vir
a contribuir para as discussões e práticas no intuito de solucionar problemas
socioambientais inerentes do TVC, desde que seja planejada, trabalhada e
construída nos alicerces da Educação Ambiental crítica, emancipatória e
participativa tão necessitada no contexto territorial das comunidades locais, aqui
representadas neste estudo, pela comunidade ribeirinha do Território Velho Chico.
Palavras-Chaves: Território, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

ABSTRACT

This research is a study of case that investigates a contemporary phenomenon within
its specific context. Aiming to "examine the social practices of the Environmental
Education (EE) that are developed in the Território Velho Chico (TVC), relating them
to their territorial development". It is a qualitative, descriptive and exploratory work,
but it considers the quantitative data by understanding the complementarity between
them. The research subjects are engineers and technicians - representatives of
public agencies, responsible for the implementation of some actions in that territory and members of the riverside community (residents association, maroon, family
farmers, landless movement, indigenous peoples, among others). The techniques
used in data collection are the bibliographical, documentary analysis and field
research. The instruments used in data collection was a questionnaire applied to all
involved in the research, field notes of events which I was present as observer and
semi-structured interviews conducted with members of the Steering Committee and
the Technical Committee of the TVC and a representative of the riverside community.
The documentary analysis was extremely important, because it allowed the analysis
of legal documents (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável –
PTDRS do TVC and the Programa de Gestão Ambiental – GESTAR) and required an
understanding of how the dynamics of actions happens within the territory. This work
deals with the development process and the various concepts of territory to reach the
current territorial development approach coordinated by the Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA; presents the background and concepts of
environmental education discussed, both in formal and informal in a critical and
emancipatory perspective; addresses environmental education and its relationship
with the Sustainable Territorial Development, emphasizing the process of
development of EE practices aimed at sustainability of the territory. The results
indicate, generally speaking, that the environmental education, through social
practices developed in the TVC, is in a fragmented, conservative, associative
character, though some practices were planned on the lines of action proposed in the
Eixo Aglutinador that rules the "use and conservation of natural resources." It
became evident that the concept of environmental education is directed towards the
conservation and protection of the environment, dissociating EE from the political and
emancipatory character. We conclude that the social practices of EE could potentially
contribute to the discussions and practices in order to solve social and environmental
problems inherent in the TVC, since it is designed, crafted and built on the
foundations of a critical, emancipatory and participative environmental education, as
needed in the context of territorial local communities, represented in this research, by
the riverside community of the Território Velho Chico.
Keywords: Territory, Environmental Education and Sustainable Development.
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“Sou barranqueiro, sou forte, filho de nego d'agua
Um nobre protetor das corredeiras
Sou beradeiro, sem cobre, sem rumo, sem destino
Nem norte, feito pobres lavadeiras
Não se ouve mais lamentos, nem cantigas de ninar
Da proa desse barco o que se vê é a morte a ribeirar”

- Nobre barranqueiro - Morão di Privintina -
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem como objeto de pesquisa o estudo das
convergências e divergências das perspectivas e práticas de Educação Ambiental
desenvolvidas pela comunidade ribeirinha e aquelas contempladas no documento
oficial – PTDRS - no Território Velho Chico, e sua relação com o desenvolvimento
sustentável do referido território.
Educação e desenvolvimento são termos distintos que, invariavelmente,
apresentam-se de forma articulada. De maneira geral, convencionou-se atribuir à
educação a capacidade de oferecer condições necessárias ao desenvolvimento
econômico e social de um país. Quanto ao desenvolvimento, lhe é conferida a
condição de orientar, sobremaneira, as políticas e até mesmo o conteúdo do
processo de formação educacional (CARNEIRO; NOVAES, 2009, p. 65).
Refletir sobre as possibilidades da Educação Ambiental, que este novo
contexto exige, é refletir sobre uma educação que afeta a totalidade das pessoas e
poderá contribuir para o enfretamento dos desafios contemporâneos, fortalecendo a
sua capacidade de atuar, individual ou coletivamente, na construção de uma nova
sociedade. Sobre esta compreensão, a prática da EA está relacionada ao
fortalecimento da cidadania, de formas comunitárias de discutir, resultando em
processos coletivos de tomada de decisão.
Neste sentido, a articulação das ações e o trabalho integrado desenvolvido
nos territórios servem de subsídio para a construção dos processos educativos –
especialmente o de Educação Ambiental - ao possibilitar à sociedade as condições
básicas para enfrentar a crise ambiental - em especial, a superação das lacunas e a
potencialização das capacidades do território - e tratar da complexidade da realidade
socioambiental. Todavia, a crise socioambiental, atualmente instalada, tem sua
origem em tempos remotos.
O cenário mundial que se constitui como pano de fundo desta dissertação
configura-se com o fim da Segunda Grande Guerra - mais precisamente com o
advento da terceira Revolução Industrial, que substitui o lucro na produção de
armamentos bélicos por investimentos em tecnologias relacionadas à agricultura. A
polarização, surgida a partir da segunda metade do século XX, e que dividiu o
mundo em capitalistas e comunistas, evidenciou ainda mais essa migração
econômica para o que ficou conhecido pela expressão “Revolução Verde”. Essa
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expressão refere-se a um programa de inovações tecnológicas no setor da
agricultura. O objetivo era aumentar a produtividade por meio da modificação em
sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização no campo.
Pesquisadores de países industrializados pretendiam aumentar a produção
de alimentos, dizimando, com isso, a fome nos países subdesenvolvidos através de
um conjunto de tecnologias inovadoras. No entanto, o aumento da produção não foi
o suficiente para acabar com a fome do mundo. Entre os problemas encontrados
estava, principalmente, o fato de que grande parte dos alimentos produzidos nos
países em desenvolvimento eram – e ainda são – destinados às grandes nações, ou
seja, os países desenvolvidos. Além disso, a Revolução Verde deixou de fazer
sentido quando pequenos produtores começaram a enfrentar grandes problemas. O
programa parecia visar mais os grandes agricultores, fazendo com que os outros
não conseguissem adaptar-se às novas técnicas nem atingissem a produtividade
necessária, dificultando a sua permanência no ramo.
A Revolução Verde, no Brasil, aconteceu durante a ditadura militar – entre
as décadas de 1960 e 1970 – e permitiu que o país desenvolvesse tecnologia
própria em universidades, centros de pesquisa, agências governamentais e
instituições privadas. Para tanto, o governo adotou medidas com a criação de órgãos
de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e
as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERs); a abertura de
crédito agrícola no Banco do Brasil; o incentivo às empresas brasileiras para
produção de insumos químicos e de matéria-prima agrícola; e a concessão de
espaços

para

organismos

internacionais.

Houve,

então,

um

surto

de

desenvolvimento agrícola na década de 1990, transformando o país em um dos
recordistas de produtividade e exportação.
No Território do Velho Chico, o processo de Revolução Verde pode ser
observado a partir do final da década de 1970, com a expansão da fronteira agrícola
e o contínuo fluxo migratório de agricultores de regiões mais desenvolvidas do país,
as práticas tradicionais das culturas de subsistência começaram a ser substituídas
por atividades produtivas mais dinâmicas e que exigia novas tecnologias,
destacando-se a pecuária bovina, baseada em pastos cultivados e manejo intensivo
dos rebanhos; os reflorestamentos apoiados por incentivos fiscais; a implantação de
projetos agroindustriais e o início do cultivo da soja na área do cerrado. Tudo isso
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indo de encontro com a proposta de fortalecimento da agricultura familiar, tendo Bom
Jesus da Lapa como seu principal polo de desenvolvimento.
Nesse Território é visível a contradição da agricultura familiar com o
agronegócio; de um lado vem sendo incorporado um novo modo de exploração
econômica aos sistemas produtivos das culturas tradicionais vigentes, orientado
para a agroindústria e para a introdução da tecnologia de irrigação na produção de
alimentos. Com efeito, ganham significado na sua base econômica as culturas
tradicionais de cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão e arroz e, em especial, a
pecuária bovina extensiva. A CODEVASF vem exercendo uma influência decisiva no
processo de ocupação do espaço regional com a implantação de projetos de
irrigação pública.
Todavia, as críticas assinaladas à Revolução Verde vêm do exagerado
processo de modernização da agricultura, através de técnicas que aumentaram a
distância existente entre homem e natureza, sem a mediação de processos
educativos

que

pudessem

desenvolver

uma

consciência

voltada

para

o

compromisso com a sustentabilidade. Este processo teve curso parecido no
Território Velho Chico. Santos (2009) aponta que a Revolução Verde trouxe
resultados sociais e econômicos perversos, tais como: o endividamento dos
agricultores; a lucratividade de grandes empresas de insumos agrícolas; a poluição e
esgotamento do solo devido ao uso dos fertilizantes e herbicidas; a desertificação da
terra; e o êxodo dos pequenos agricultores em direção aos grandes centros.
Acrescente-se à estes itens a marginalização de muitas espécies, outrora cultivadas
pela agricultura familiar.
Se na época da introdução dos programas por parte do governo o desafio
era obter maior produtividade, o objetivo de hoje é ter uma agricultura mais
sustentável e com menor impacto ambiental.
As peculiaridades - agricultura atrasada e pouco diversificada; grandes
latifúndios; concentração de renda; indústria pouco diversificada e de baixa
produtividade; fenômeno natural de secas constantes que assolam o nordeste
brasileiro e, em parte, o Território Velho Chico - colaboraram para criar um espaço
de discussão entre Estado, sociedade civil organizada e Organizações Não
Governamentais – ONGs, que culminaram com a criação do Programa de Territórios
da Cidadania do Governo Federal, que tem como objetivo promover o
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desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por
meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.
Os problemas no Território Velho Chico (TVC) começaram na época do
descobrimento do rio São Francisco, por Américo Vespúcio, em 1504. Desde então,
seu território vem sendo ocupado gradualmente: primeiro por pequenos lavradores e
pescadores; depois, pela instalação de cidades cada vez maiores - e mais
problemáticas para a vida do rio. O problema mais grave é a poluição, que se
manifesta em três processos distintos: o primeiro, que é o da contaminação por
agrotóxicos; o segundo é decorrente do despejo de esgotos urbanos sem tratamento
em todos os seus afluentes; e o terceiro é a poluição industrial, através do descarte
de produtos químicos e metais pesados, que contaminam não apenas o rio e seus
habitantes (peixes, crustáceos, quelônios), mas também animais e pessoas que
vivem em suas margens.
Estima-se que o rio tenha perdido cerca de 75% de seu volume original de
água desde que foi descoberto. Hoje, a sua vazão, na foz, é de 2.700 m³/s - e
continua diminuindo. A 50 km da foz, as águas são completamente salobras e a
presença de sal marinho é sentida 250 km rio adentro. Ainda não se conhecem os
impactos da transposição e estão planejadas duas outras grandes hidrelétricas,
ambas no baixo São Francisco, além de centenas de pequenas centrais hidrelétricas
em seus afluentes. As obras de revitalização são poucas e insuficientes, e o
desrespeito ao Código Florestal causou impactos irreversíveis em toda a extensão
do rio. Por isso, não parece exagero dizer que o Velho Chico está morrendo,
levando consigo lendas, tradições e sua incomparável beleza.
As mudanças provocadas pelo homem, tanto nas águas do Velho Chico,
quanto na vegetação que o circunda, foram drásticas e rápidas. Tendo como base
documentos históricos, como relatos e ilustrações extraídos do trabalho de
importantes pesquisadores – entre eles, Carl Friedrich Philipp von Martius, Carlos
Lacerda, Wilson Lins e Donald Pearson - é possível ver a exuberância do passado.
Uma enorme biodiversidade que, hoje, não existe mais. Menos de dois séculos
depois dos primeiros registros, restam apenas 4% da vegetação original nas
margens. Os problemas são muitos: desprovidas de cobertura verde, as margens
sofrem com a erosão e assoreiam o rio em ritmo acelerado; aumentaram as áreas
de desertificação; os diferentes solos, presentes ao longo do rio, apresentam altos
índices de salinização; isso afetou açudes e poços artesianos, cuja água tornou-se
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salobra; o rio tornou-se inviável para a navegação em quase toda a sua extensão;
várias espécies foram extintas e os ecossistemas foram profundamente alterados.
O rio banha dez municípios com água subutilizada, mas com condições
climáticas favoráveis para o desenvolvimento de atividades agrícolas de sequeira ou
irrigada, pecuária de corte e leite, e um grande potencial para atividades não
agrícolas como, por exemplo, o artesanato e a mineração. Tal contexto evidencia as
condições

favoráveis

socioeconômicas:

para

apicultura,

o

desenvolvimento

artesanato,

das

bovinocultura

principais
de

carne

atividades
e

leite,

caprinocultura de corte, fruticultura, mandiocultura, piscicultura, trabalho, emprego e
renda.
Agricultura, pecuária, extrativismo e atividades não agrícolas detêm a maior
parte da força de trabalho na região. Dentre as culturas predominantes, destacamse: mandioca, feijão, milho, cana-de-açúcar e, ainda (de origem nativa, adaptada ou
permanente), caju, manga, banana, umbu, mangaba, puçá etc. Em destaque, o
perímetro irrigado de Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato e Serra do Ramalho, sendo
a cultura de banana a atividade primária.
Outra atividade muito presente, especialmente em feiras livres - apesar de
haver poucas informações técnicas a respeito - é a produtividade que vem das ilhas
ou vazantes dos rios São Francisco e Grande. Destacam-se, na citada região, a
criação de bovinos de corte e leite, caprinos, ovinos e aves; a apicultura também é
uma das principais atividades econômicas do TVC. Por fim, o artesanato - que, ao
longo dos anos, vem sendo passado de geração para geração - entra como terceira
ou quarta atividade econômica, mas que funciona como complemento de renda para
famílias, rurais e urbanas, da região.
Esta pesquisa está intimamente ligada ao meu ser, enquanto ribeirinha, e ao
meu fazer, enquanto pesquisadora, no Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental,
Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios – GEPET, tendo sido construída a
partir de várias discussões, questionamentos e inquietações que começaram a ser
feitos quando, ainda como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, cursei a disciplina “Educação
Ambiental, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável” e, mais tarde, já como
aluna regular do referido programa, ao cursar a disciplina “Educação e Movimentos
Sociais”.
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A pesquisa iniciou-se, num primeiro momento (fomentado em nossos
estudos no GEPET), com a aproximação com o espaço acadêmico e, num segundo
momento, com as leituras de dissertações produzidas no PPGEduC, (DIAS, 2009;
FERREIRA, 2009; CUNHA, 2010; MIRANDA, 2010) e, posteriormente, as pesquisas
junto ao Banco de Teses da CAPES (PELICIONI, 2002; LORENZETTI, 2005;
ROCHA, 2010; LIMA, 2011) que ajudaram a delimitar o objeto de pesquisa por
apresentar estudos acerca da EA e do desenvolvimento territorial, orientando a
consulta de outras contribuições - a exemplo de Guimarães (1988-1992), Mutim
(1999-2002), dentre outros.
Partindo da premissa de que a Educação Ambiental emergiu no cenário
mundial - de intensas e crescentes transformações nos campos político, social,
econômico, natural e cultural - como uma proposta educativa com foco na mudança
de hábitos e atitudes, numa perspectiva de visão integrada de mundo, que valoriza
as interrelações e interdependências entre os diferentes itens que compõem o
ambiente, assumimos a inquietação provocada pelo desejo de compreender a
realidade das perspectivas e práticas sociais de EA instauradas no Território Velho
Chico, relacionando-as com o desenvolvimento sustentável no referido território, e
compreendendo, então, a necessidade de investigar os debates produzidos no
território nos últimos anos, no que tange às relações entre educação ambiental e
desenvolvimento territorial sustentável.
Dessa maneira, o problema de pesquisa está explícito na seguinte questão:
como se configuram as práticas sociais de EA no Território do Velho Chico?
Com base no problema a ser investigado, essa pesquisa tem como objetivo
geral analisar as práticas de EA, desenvolvidas no Território Velho Chico,
relacionando-as com o seu desenvolvimento territorial.
Corroborando com o objetivo geral, concebemos os seguintes objetivos
específicos:
a) Analisar a relação entre os pressupostos expressos na documentação
legal (PTDRS do TVC, GESTAR, entre outros) e as práticas de EA oriundas desses
planos;
b) Identificar

as

representações

sociais

dos

sujeitos

da

pesquisa

(coordenadores, técnicos e da comunidade ribeirinha) sobre território, educação
ambiental e desenvolvimento territorial sustentável correlacionando com as práticas
cotidianas desses sujeitos;
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c) Identificar as principais práticas de EA desenvolvidas no Território Velho
Chico;
Algumas questões norteadoras surgiram a partir da problematização e das
reflexões sobre a relação das práticas de EA e o Desenvolvimento Territorial
Sustentável, expressas da seguinte forma: quais são as representações sociais dos
coordenadores, técnicos e a comunidade ribeirinha do Território Velho Chico sobre
território, Educação Ambiental e Desenvolvimento Territorial Sustentável? Qual a
relação entre o PTDRS do TVC e o GESTAR, e as práticas de EA no Território Velho
Chico?
Com o intuito de responder às questões norteadoras propostas, a pesquisa
foi estruturada com uma introdução contendo uma descrição que justifica a
relevância da escolha do tema, apresentando as questões norteadoras, objetivos e
procedimentos metodológicos, além de cinco capítulos que apresentam, de forma
sistêmica, o relato das principais etapas da pesquisa. O primeiro capítulo discorre
sobre os conceitos referenciais para análise da discussão territorial no Brasil,
apresentando os conceitos sobre desenvolvimento, bem como os diferentes
conceitos para definição de território e as diversas abordagens de desenvolvimento dentre elas, o Desenvolvimento Territorial Sustentável, tão discutido nos últimos
anos.
O segundo capítulo traz uma contextualização sobre a Educação Ambiental
(EA), enfocando seus antecedentes, trazendo conceitos de diversos autores sobre
as concepções na perspectiva de EA como uma educação social, com o intuito de
propiciar o embasamento teórico para situar a EA no contexto do desenvolvimento
territorial sustentável (DTS) – mais precisamente, no contexto dos territórios de
identidade baianos, com foco no Território Velho Chico.
O terceiro capítulo discorre sobre o campo da pesquisa, abordando um
estudo sobre o Território Velho Chico, contextualizando-o, desde o seu processo
histórico de ocupação até os dias atuais, com a implementação das políticas de
desenvolvimento rural sustentável pelos governos Federal e Estadual no referido
Território.
O

quarto

capítulo

descreve

a

metodologia

que

possibilitou

o

desenvolvimento da pesquisa empírica, apresentando o contexto de estudo e o
método utilizado, bem como os procedimentos adotados para colher as informações
junto aos sujeitos participantes e para analisar os dados obtidos. Nesse capítulo,
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também são apresentadas as fontes de dados e informações utilizadas na etapa de
levantamento de dados.
No quinto capítulo são apresentados os resultados encontrados na pesquisa.
Neste, são analisadas as categorias selecionadas para o entendimento relacional
dos elementos envolvidos na realização do trabalho.
Por fim, no sexto capítulo há a síntese de algumas reflexões gerais e a
apresentação da conclusão da pesquisa.
A presente dissertação propõe contribuir para o debate sobre as práticas
sociais de EA implementadas nos territórios, em especial no TVC, relacionando-as
com o desenvolvimento dos territórios. O momento atual mostra-se propício para
explorar a questão que essa pesquisa investiga, corroborando com o fato de que a
politica de desenvolvimento territorial tem por finalidade a articulação e integração de
ações, visando à elaboração conjunta de práticas que promovam o desenvolvimento
sustentável nos territórios.
A intenção da mesma é a de fomentar o debate sobre as perspectivas e
práticas sociais de EA, relacionadas com o desenvolvimento do Território Velho
Chico, e partindo do pressuposto que faz-se necessária a busca pela compreensão
dos elementos referenciais contidos no processo (gestão, execução e ensinoaprendizagem) das práticas desenvolvidas por coordenadores, técnicos e pela
comunidade ribeirinha, e suas respectivas percepções dos órgãos públicos responsáveis pela gestão e execução destas políticas - além de buscar compreender
o processo de articulação existente entre a EA e o desenvolvimento territorial
sustentável.
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“[...] Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe
nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a
perspectiva das planuras francas. [...] Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o
olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o
com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e
desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: árvores
sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando
rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar
imenso, de tortura, da flora agonizante“.
(Fragmentos da obra ‘Os Sertões’ de Euclides da Cunha, São Paulo: Círculo
do Livro, 1975)
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1 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

O contínuo desenvolvimento da indústria e dos padrões de consumo têm
levado o homem a refletir sobre o papel que exerce, nos meios em que vive. Isto
significa pensar sobre os efeitos deste processo de desenvolvimento no padrão de
vida da sociedade. Essa conscientização vem florescendo, principalmente, a partir
da Segunda Guerra Mundial.
A década de 1990 foi especialmente marcada por uma série de debates
sobre o chamado desenvolvimento

sustentável. Este conceito abrange a

preocupação da sociedade com a oferta futura de bens e serviços indispensáveis à
sobrevivência da humanidade. A conferência Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, é
um exemplo da preocupação do homem com o planeta e com seu semelhante. A
partir de eventos como este, as nações passaram a, finalmente, preocupar-se com
os impactos do processo de desenvolvimento na qualidade de vida das pessoas.
O debate sobre o conceito de desenvolvimento é bastante rico,
principalmente quanto à distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico.
Muitos autores consideram, apenas e tão somente, os constantes incrementos na
renda como condição para o desenvolvimento sem, no entanto, preocupar-se com a
distribuição de tais incrementos. Deve-se acrescentar, porém, que “apesar das
divergências existentes entre as concepções de desenvolvimento, elas não são
excludentes. Na verdade, em alguns pontos, elas se completam” (SCATOLIN, 1989,
p. 24).
O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve ser resultado do
crescimento econômico devidamente acompanhado de melhoria na qualidade de
vida. Ou seja, deve incluir “as alterações da composição do produto e a alocação de
recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores
de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições
de saúde, alimentação, educação e moradia)” (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998, p.
205).
Os debates sobre desenvolvimento econômico foram acirrados no período
posterior à Segunda Grande Guerra. De acordo com Sunkell e Paz (1988),
terminado o conflito bélico (cuja origem foi resultado de fatores econômicos, políticos
e históricos profundos, e que não cabe analisar neste estudo), o tema foi encarado
por todos os países, especialmente os aliados, que visavam livrar seus territórios
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dos problemas que os perseguiam (e ainda perseguem) desde períodos anteriores:
desemprego, miséria, conflitos internos, discriminação racial, desigualdades
políticas, econômicas e sociais. Essa preocupação tornou-se global e revelou os
anseios de progresso e melhoria das condições de vida das nações e regiões, que
podem ser vislumbradas tanto na primeira Declaração Interaliada de 1941, como na
Carta do Atlântico (do mesmo ano), que expressavam o desejo de criar condições
para que todos os homens pudessem desfrutar de seguridade econômica e social.
Tais intenções foram reafirmadas em diversas declarações e conferências que
sucederam o período de guerra.
O documento de maior importância dessa época, no que tange a questões
de desenvolvimento, é a Carta das Nações Unidas, divulgada em abril de 1945, na
Conferência de São Francisco. Cabe lembrar que foi em São Francisco, nesse
mesmo ano, que deu-se a criação oficial da Organização das Nações Unidas (ONU),
composta inicialmente por 51 países, e cujo objetivo principal era a manutenção e
melhoramento dos níveis de qualidade de vida - ou seja, tinha como propósito
contribuir para a elevação dos níveis de desenvolvimento, em todos os sentidos do
termo.
Desde a sua criação, a ONU está empenhada em: promover o crescimento e
melhorar a qualidade de vida dentro de uma liberdade maior; utilizar as instituições
internacionais para promoção do avanço econômico e social; conseguir cooperação
internacional necessária para resolver os problemas internacionais de ordem
econômica, social, cultural ou de caráter humanitário; promover e estimular o
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de toda a população do
globo, sem distinção de raça, credo, sexo, idioma ou cor.
Com a ONU, intensificaram-se os debates acerca do conceito e dos meios
para se conquistar o desenvolvimento. Passado o pior da crise bélica (Segunda
Guerra Mundial), foram criados, pelos países aliados e pela própria ONU, alguns
programas e organismos especiais para ajudar os países a tratar dos problemas
econômicos e sociais, de modo a manter o equilíbrio mundial. Dentre esses,
podemos citar: o Fundo Monetário Internacional; o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento; o Acordo Geral de Tarifas e Comércio; o
Programa das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação; o Programa para a
Educação, Ciência e Cultura; a Organização Mundial de Saúde; a Organização
Internacional do Trabalho, dentre outros. Cada um com função e instrumentos
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específicos de atuação, mas com um objetivo comum: melhorar a qualidade de vida
das pessoas.
Os conceitos que serão abordados a seguir destacam o desenvolvimento na
perspectiva de crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável. Tem-se o
propósito de apresentar elementos referenciais para uma reflexão sobre uma relação
mais ampla entre educação e desenvolvimento sustentável do Território Velho
Chico.

1.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A teoria econômica contemporânea, que ampara as políticas públicas
relacionadas ao desenvolvimento econômico, está centrada no utilitarismo que
compele os indivíduos a maximizar suas necessidades com mínimo esforço. Esse
modelo de estrutura econômica promove o crescimento, mas dificulta as ações de
desenvolvimento. O bem-estar dos indivíduos não depende exclusivamente da
posse de bens materiais, mas da acessibilidade aos meios que permitem o pleno
desenvolvimento das potencialidades pessoais e também da coletividade.
Ao longo da história do capitalismo contemporâneo, intelectuais de várias
áreas têm discutido o conceito de desenvolvimento econômico. Entre estes, não há
uma definição universalmente aceita do conceito de desenvolvimento mas, para a
maioria deles, trata-se da relação direta entre desenvolvimento e produção.
O debate sobre o tema é acirrado pela conceituação econômica do termo
desenvolvimento1. Os economistas veem surgir a necessidade de elaborar um
modelo de desenvolvimento que englobe todas as variáveis econômicas e sociais.
Sob o prisma econômico, “desenvolvimento é, basicamente, aumento do fluxo de
renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de
tempo à disposição de determinada coletividade” (FURTADO, 1961, p. 115-116).
Adam Smith em seu livro “A Riqueza das Nações”, publicado em 1776,
comenta que a riqueza de uma nação constitui-se a partir do trabalho produtivo, com
aumento dos investimentos em capitais produtivos, a especialização da mão-de-obra
e a divisão do trabalho. O interesse coletivo é resultado das ações individuais

1

Optamos por fazer uma apresentação deste tópico tomando como base uma visão geral do
desenvolvimento sem desconhecer os conceitos de economia estacionária e decrescimento
econômico.
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privadas, e os indivíduos buscam atender ao seu interesse próprio, e, ao fazerem
isso de forma indireta, acabam por atender aos interesses da coletividade (mão
invisível do mercado).
Outro teórico importante para a discussão do desenvolvimento econômico é
David Ricardo, sua obra “Princípios de Economia Política e Tributação”, publicada
em 1817, tem como preocupação central o crescimento econômico, e não o
desenvolvimento. Ricardo defende a concentração de renda em favor dos
capitalistas urbanos industriais, por serem responsáveis pela acumulação que
determina o crescimento econômico, gerando mais emprego e desenvolvimento. Na
teoria da renda da terra, o autor faz uma crítica às elites agrárias que se apropriam
da renda e do aluguel das terras, reduzindo os investimentos produtivos e o
crescimento da economia. Para David Ricardo, a elite agrária deve pagar uma carga
tributária maior por ser improdutiva e, mesmo assim, utilizar a renda e o aluguel
produzidos pela terra. Portanto, observa-se uma preocupação central com o
crescimento da economia, e não necessariamente no processo de desenvolvimento
da economia.
O termo desenvolvimento econômico é encontrado também na teoria
marxista. O materialismo, resultado de múltiplas determinações, não se limita ao
determinismo econômico. O determinante é a própria história, fruto das ações
humanas reais. O processo histórico é entendido como o conflito no tempo e no
espaço entre unidades contraditórias em contínua transformação, expresso por Marx
nos conceitos modo de produção e luta de classes:
Para Karl Marx, o capital propicia a produção da mais-valia por meio da
exploração do trabalho. O sistema capitalista consiste na produção de
mercadorias. Mercadoria é tudo o que é produzido não tendo em vista o
valor de uso (por exemplo, uma malha que fazemos para nosso próprio
uso), mas tem por objetivo o valor de troca, isto é, a venda do produto.
Sendo a mercadoria um produto do trabalho, o seu valor é determinado pelo
total de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Chama-se maisvalia, portanto, ao valor que o operário cria além do valor de sua força de
trabalho, e que é apropriado pelo capitalista (ARANHA; MARTINS, 1993).

Observa-se que, para Marx, o capitalismo, com a revolução industrial,
promoveu o crescimento da produção que, por sua vez, foi acompanhada por forte
concentração funcional da renda, não contribuindo para a melhoria na qualidade de
vida para a maior parte das pessoas, os trabalhadores quando o critério é a
quantidade de riqueza produzida no estágio de produção econômica capitalista.
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No campo da economia, destaca-se a contribuição de Lewis (1960), que
considera importante o crescimento econômico para se alcançar o desenvolvimento,
pois permite maior liberdade de escolha de como melhor aproveitar o tempo. Para o
autor, graças ao crescimento, é possível escolher entre ter mais tempo para o lazer
ou mais bens e serviços.
Por exemplo, nas comunidades mais pobres, 60% ou 70% dos indivíduos
precisam trabalhar na agricultura para que não falte alimento, ao passo que,
nos países ricos, 12% a 15% são suficientes para atender a um padrão
muito melhor. Ainda as nações mais ricas dispõem de profissionais de
saúde, educação, cultura, o que é um luxo nos países mais pobres. O
crescimento econômico é um aliado do desenvolvimento. Entretanto, para o
autor, o excessivo materialismo e o individualismo podem resultar no
aumento da desigualdade das possibilidades de escolha entre os
indivíduos; no entanto, essa desigualdade pode ser coibida com ações
institucionais de interesse da coletividade (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 353).

Defensor da corrente nacionalista, mas ligado ao setor público, temos a
figura de Celso Furtado (1961). Para ele, o desenvolvimento não é uma simples
etapa histórica pela qual todos os países deverão passar, mas o resultado das
relações de trocas iniciadas na revolução industrial, que resultou numa periferia
subdesenvolvida e dependente. Para o autor, a participação do Estado na economia
tinha como objetivo melhorar a distribuição regional e setorial dos investimentos,
promover melhor distribuição da renda no sentido de ampliar o mercado consumidor
interno, controlar a entrada de capital estrangeiro no país, reduzindo a dependência
financeira externa, e oferecer mais autonomia na execução das políticas públicas.
Ainda de acordo com o autor, o aumento do fluxo de renda por unidade de
trabalho utilizada é o melhor indicador de desenvolvimento, tal como os clássicos. O
desenvolvimento está ligado ao aumento da produtividade determinado pelo
crescimento econômico com modificações estruturais. De maneira geral, Furtado
(1961), condiciona o processo de desenvolvimento econômico ao aumento da
produção e da produtividade acompanhado pela melhora da distribuição da renda,
que é importante para aumentar a demanda.
O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente,
humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos
positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer as mais
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diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, habitação,
transporte, alimentação, lazer, dentre outras.
Na esfera regional as teorias de desenvolvimento econômico enfocavam os
investimentos e a tecnologia como fatores de crescimento e o desenvolvimento. As
políticas de desenvolvimento objetivavam promover a atração de investimentos
acompanhados de inserção tecnológica, para aumentar a produtividade do trabalho
e, consequentemente, a competitividade regional, negligenciando fatores internos,
culturais e sociais que contribuem para a riqueza humana em um determinado
território (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 364).
O conceito de desenvolvimento é bem mais abrangente do que o mero
crescimento econômico. Enquanto este demonstra uma variação na taxa de
crescimento

do

PIB,

o

primeiro

socioeconômicas

dos

indivíduos.

representa
Repensar

a
as

melhoria
questões

das

condições

conceituais

do

desenvolvimento econômico permite reflexões sobre a busca de um novo modelo de
desenvolvimento que associe o crescimento da produção com a melhora na
distribuição e utilização dos bens e serviços em um ritmo que contribua para a
melhor qualidade de vida.

1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Assistimos neste final de século ao esgotamento de um estilo de
desenvolvimento ecologicamente predatório, socialmente excludente e politicamente
perverso. Esta é a principal conclusão do Relatório do Brasil para a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992.
A preocupação em preservar o meio ambiente foi gerada pela necessidade
de oferecer à população futura as mesmas condições e recursos naturais de que
dispomos. Essa problemática, que se faz constantemente presente nos nossos dias,
foi abordada inicialmente na teoria econômica, em 1798, por Thomas R. Malthus, na
sua obra "Um Ensaio sobre o Princípio da População", e retomada com maior força
na segunda metade do século passado pelo chamado Clube de Roma, que elaborou
e publicou um relatório intitulado “Os Limites do Crescimento", em 1972, sob a
organização de Donella H. Meadows2.
2

Donella H. "Dana" Meadows (Illinois - EUA, 13 de Março de 1941 - Hannover, New Hampshire - 20
de fevereiro de 2001), foi uma cientista ambiental, professora e escritora coautora do livro "Os limites
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A história do pensamento sobre desenvolvimento sustentável está
diretamente

ligada

à

história

do

pensamento

ambiental.

O

conceito

de

desenvolvimento sustentável é parte do movimento ambientalista que surgiu na
Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. Basicamente, podemos
dividir a evolução da preocupação com o desenvolvimento sustentável em cinco
temas:
 Preservação da natureza;
 Desenvolvimento

da

administração

(gerenciamento)

e

da

ciência

ecológica nos trópicos;
 Ambientalismo e crise global;
 Ecologia global, conservação e meio ambiente;
 Ambientalismo global.
Desde a Conferência de Estocolmo, diversos especialistas veem tratando do
conceito de desenvolvimento sustentável. SACHS (1993) discute a questão do
desenvolvimento sustentável, e aponta cinco dimensões de sustentabilidade dos
sistemas

econômicos

que

devem

ser

observadas

para

se

planejar

o

desenvolvimento: social, econômico, ecológico, espacial e cultural. Na visão de
SACHS

(1993),

considerando

essas

dimensões,

consegue-se

atingir

o

desenvolvimento sustentável. Isso, obviamente, não esquecendo que os agentes
econômicos (empresas, famílias e governo) têm carências que não podem deixar de
ser atendidas.
Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo
do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades
básicas de grande número de pessoas – alimento, roupas, habitação,
emprego – não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas,
as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de
vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre
poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um
desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as
suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de
concretizar as suas aspirações e uma vida melhor (COMISSÃO..., 1991, p.
46-47).

do crescimento", traduzido para mais de 28 idiomas, e tendo sido um best-seller mundial,
influenciando o pensamento científico e social desde então.
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O conceito de desenvolvimento sustentável definido pelo Relatório
Brundtland3, não diz respeito apenas ao impacto da atividade econômica no meio
ambiente, refere-se principalmente às consequências dessa relação na qualidade de
vida e no bem-estar da sociedade, presente e futura.
O tripé básico no qual se apoia a ideia de desenvolvimento sustentável
passou a ser a atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade.
Segundo o Relatório Brundtland, uma série de medidas deve ser tomada pelos
Estados nacionais, quais sejam:
[...] a) limitação do crescimento populacional; b) garantia de alimentação a
longo prazo; c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d)
diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que
admitem o uso de fontes energéticas renováveis; e) aumento da produção
industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias
ecologicamente adaptadas; f) controle da urbanização selvagem e
integração entre campo e cidades menores; g) as necessidades básicas
devem ser satisfeitas. No nível internacional, as metas propostas pelo
Relatório são as seguintes: h) as organizações do desenvolvimento devem
adotar a estratégia de desenvolvimento sustentável; i) a comunidade
internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como a
Antártica, os oceanos, o espaço; j) guerras devem ser banidas; k) a ONU
deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável.

Discussões em Fóruns de ONGs e Movimentos Sociais antecederam a
preparação da Conferência Rio 92, que teve como objetivo promover a participação
da sociedade civil organizada no debate da Conferência. Dos oito encontros
realizados em diversas regiões do Brasil, saíram a crítica e a recusa ao uso do
conceito de desenvolvimento sustentável posto no Relatório Brundtland. A
sociedade civil vem propondo o uso do termo sociedades sustentáveis.
Após a Conferência de Estocolmo, a legislação brasileira, através da
Constituição Federal de 1988, dispensa o Capítulo VI, art. 225, destinado ao meio
ambiente, possibilitando a criação de instituições e leis específicas sobre o tema. Em
vários eventos globais, o conceito foi construído até o advento da Eco-92. Esse
3

Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future),
publicado em 1987. Neste documento o desenvolvimento sustentável é concebido como: o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O Relatório, elaborado pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento faz parte de uma série de iniciativas, anteriores
à Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adoptado pelos
países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos
do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas.
O relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de
produção e consumo vigentes.
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conceito resultou de um processo interativo e participativo de debates e discussões,
desenvolvidos ao longo do processo de construção da Agenda 214 Brasileira, e,
posteriormente, modificado e aprimorado a partir do seminário realizado em Brasília.
As modificações então sugeridas foram incorporadas, e este conceito foi
traduzido nos seguintes termos:
Entende-se por desenvolvimento sustentável aquele que concilia métodos
de proteção ambiental, equidade social e eficiência econômica, promovendo
a inclusão econômica e social, por meio de políticas de emprego e renda.
Esse estilo de desenvolvimento deve oferecer um amplo conjunto de
políticas públicas capaz de universalizar o acesso da população aos
serviços de infraestrutura econômica e social, mobilizando os recursos para
satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.

No Brasil, na América Latina e em todos os países em desenvolvimento ou
subdesenvolvidos, é comum se observar a distribuição desigual de recursos básicos
para a maioria da população, tais como educação, saúde, saneamento básico,
habitação, renda, dentre vários outros. Essa desigualdade é inerente ao processo de
crescimento dessas regiões e deve ser combatida para gerar maiores e melhores
benefícios para todos.
Fávero e Santos (2002), expressam que o desenvolvimento sustentável é
entendido como refundador da política e da sociedade. Refundador da política na
medida é entendido como uma construção política onde o homem é visto como
centro apto em fazer política, portanto, todos devem participar dos processos
políticos e não uma elite como polo controlador. Refundador da sociedade, pois
desenvolvimento é entendido numa perspectiva local sustentável, nas quais a
sociedade civil é vista como protagonista propulsora de relações sociais solidárias.
Ainda segundo os autores citados anteriormente, o espaço onde
sobressaem as relações de reciprocidade é o lócus legítimo dos conflitos para a
construção dos acordos, e que tem como preceitos o reconhecimento de que em
cada momento histórico, cada lugar possui diferentes perspectivas de configurações
dos espaços, com diversas atividades políticas, sociais e econômicas.

4

Agenda 21 Brasileira é um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento
sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população brasileira. Foi coordenado pela
Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS); construído a partir das
diretrizes da Agenda 21 Global; e entregue à sociedade, por fim, em 2002.
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Pensar em desenvolvimento é, antes de qualquer coisa, pensar em
distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, liberdade, lazer, dentre
outras variáveis que podem afetar a qualidade de vida da sociedade. A distribuição
dos frutos do crescimento econômico deve ser regida pelos princípios da
necessidade e da justiça social e não, apenas e tão-somente, pelos desígnios das
forças econômicas dominantes e das relações de poder político e dos processos de
decisão que, geralmente, favorecem algumas regiões e grupos em detrimento das
regiões mais carentes e das camadas marginalizadas da população.

1.3 ABORDAGEM TERRITORIAL

No cenário nacional mais recente, a abordagem territorial encontra-se em
evidencia, devido ao reconhecimento da importância de se levar em conta as
diversidades socioculturais e territoriais na configuração de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento do país, provocado em grande medida, pelo
protagonismo e reivindicação dos movimentos sociais. Exemplo dessa afirmação
pode ser visualizada nas ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
através de sua Secretaria de Desenvolvimento Territorial, que implementou o
Programa “Territórios da Cidadania”, a partir de 2008 para fomentar determinadas
ações especificamente nos territórios do campo.
Em se tratando, especificamente, dos territórios do campo, esses são
entendidos aqui como espaços que possuem dinâmicas naturais, produtivas,
políticas, sociais e culturais próprias, profundamente ligadas às dinâmicas dos
territórios urbanos, estabelecendo com eles relações dialéticas que conformam a
totalidade social: “Um não pode ser entendido sem o outro, numa relação
complementar, dialeticamente definida” (SAQUET, 2006, p. 160). Em outras
palavras, os territórios do campo se constituem no plano da unidade na diversidade;
na relação entre o que há de universal na lógica capitalista e o que há de particular
relacionado às características naturais, produtivas, sociais, políticas e culturais,
considerando que a própria singularidade desses territórios surge por meio da
relação entre o universal e o particular.
No caso do Brasil, os territórios têm em comum o fato de serem espaços
configurados por uma diversidade de populações, que convivem de forma complexa,
histórica e dialeticamente, por meio de lutas e negociações, envolvendo os
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movimentos sociais na conquista e apropriação de seus territórios. Essa diversidade
de populações e movimentos sociais, cada qual com seus modos de vida, contribui
para que cada território, em meio aos aspectos gerais produzidos pela totalidade das
relações capitalistas, possua singularidades que os diferencia um dos outros.
O território, nesta pesquisa, é compreendido como uma dimensão social,
contrapondo-se à concepção tradicional advinda da geografia clássica que o
concebe como um mero espaço de elementos naturais a ser utilizado e dominado
por um Estado nacional soberano, no processo de seu desenvolvimento políticoterritorial. A abordagem territorial possui sua importância para qualquer análise que
se dedica à realidade social, visto que, cada grupo social constrói sua relação com o
território, usa seu território, territorializa-se integrando as dimensões ecológicas,
econômicas, políticas e culturais de forma diferenciada, conforme sua identidade
sociocultural e com o tipo de relação que esta identidade assume com a natureza
em determinado momento histórico.
1.3.1 O inicio de tudo
De acordo com alguns autores a expressão “luta pela terra”, vai além da
simples questão fundiária. Para Sauer (2002), por exemplo, a luta dos movimentos
sociais no campo ou a luta pela terra, “não se restringe à luta pela propriedade
fundiária e pela manutenção de valores tradicionais camponeses”. A luta transcende
à luta pelo acesso aos meios de produção e se transforma em um processo de
construção de sujeitos políticos, recriando relações sociais e constituindo uma nova
ruralidade.
A terra no Brasil sempre foi objeto de disputa entre diferentes povos, nações
e grupos sociais. Mesmo antes do “descobrimento”, as terras que hoje integram o
território brasileiro já eram disputadas entre os Reinos de Portugal e Espanha.
Como uma forma de dirimir esse conflito, o Tratado de Tordesilhas¹ foi assinado,
estabelecendo que parte daquelas terras, notadamente a porção leste do nosso
território, seria da Coroa Portuguesa. Foi lá, que o nosso regime de terras nasceu. A
história da formação territorial do Brasil remonta, à instituição das sesmarias, criadas
pelo Rei de Portugal em 1375. Esse regime sobreviveu às Ordenações e para cá foi
transplantado, dando início a um longo processo de colonização e ocupação
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territorial. Iniciado pelo litoral e pelos rios, esse processo seguiu aos poucos para o
interior do Brasil.
Nessa fase foram desenhados os primeiros contornos do nosso regime de
terras. A esse período remonta a origem do sistema fundiário brasileiro. A
compreensão do processo de apropriação e de formação da propriedade privada
das terras brasileiras torna-se, pois, relevante para compreender o processo do
desenvolvimento territorial dos dias atuais.
Oficialmente, contudo, até meados do século XIX, as terras amazônicas
pertenciam, basicamente, à União e aos Estados. Mas não estavam livres de
ocupação. Havia ali, além das populações indígenas e ribeirinhas que já habitavam
a região, inúmeros posseiros que viviam de pequenos roçados e culturas de
subsistência. Essas ocupações, acomodadas na posse, não eram formalizadas na
figura dos títulos de propriedade. Mas integravam espaços legitimamente
reconhecidos como de uso seus ocupantes. Ainda que a propriedade da terra
continuasse sob domínio da Coroa, não havia “donos” mais legítimos do que seus
próprios ocupantes.
Até 1850, era possível que alguém fosse proprietário de determinada terra
que “pertencia” ou que era efetivamente ocupada por outro. Se havia alguma
disputa, essa se relacionava muito mais à garantia da posse portuguesa sobre as
terras brasileiras, do que à utilização das terras propriamente ditas. Com o passar do
tempo, essas mesmas terras passaram a ser ocupadas por novos atores. Desse
momento em diante, a terra, antes considerada “livre” e utilizada como meio de
subsistência das comunidades locais, passa a ter “novos donos”, a ser objeto de
cobiça daqueles que têm acesso ao poder e às leis. Esses novos donos vão se
instalando na região com a perspectiva de se apoderarem das terras e das riquezas
naturais.
Ao inserirmos o lócus da pesquisa, neste contexto, cabe mencionar que o
Território do Velho Chico apresenta um quadro agrário historicamente difícil e
conflitivo. Há décadas os conflitos de terras estão na ordem do dia. O Velho Chico é
considerado área prioritária de atuação do INCRA, levando em consideração os
critérios de concentração fundiária, número de acampamentos, número de
assentamentos e de agricultores familiares.
Em 1988, foi implantado o 1º assentamento de Reforma Agrária no
Território, localizado no município de Barra. Atualmente, são 54 projetos de Reforma
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Agrária que abrangem uma área de 350 mil ha, aproximadamente, com 9.227
famílias assentadas. Apesar da maioria dos assentamentos estarem instalados
próximos ao Rio São Francisco, o acesso à sua água, por meio do sistema de
abastecimento simples, é restrito. Na maioria dos PA (Projetos de Assentamentos), o
abastecimento de água se dá por meio de poços artesianos, água sem tratamento e
cisternas de captação de água de chuva.
Com relação ao grau de concentração das terras, o índice de Gini de
66,67% dos municípios é classificado como forte e muito forte. Nos municípios de
Barra, Sítio do Mato e Malhada os índices variam de 0,910 a 0,959. São municípios
localizados nas margens do rio São Francisco, áreas normalmente disputadas por
grandes fazendeiros e altamente valorizadas. Mesmo o município de Serra do
Ramalho, originado do Projeto Especial de Colonização no qual as terras foram
divididas equitativamente para abrigar os “removidos” pela construção da Barragem
do Lago de Sobradinho, e que deveria ter, por isso mesmo, uma classificação de
nula a fraca, demonstra uma tendência a concentração de terras, pois, depois de 10
anos de institucionalização do município, o índice de Gini está na faixa de 0,410
considerado como fraca a média.
Conforme dados apontados pelo Projeto GeografAR (2007), dos 52
processos administrativos de desapropriação realizadas no Médio São Francisco
para implantação de projetos de Reforma Agrária, 20 desapropriações foram
realizadas em imóveis pertencentes à pessoas jurídicas.

Atualmente, existem em

torno de 27 acampamentos de trabalhadores sem terra no Território, agrupando
1.334 famílias. Mas, o que se verifica é a intensificação dos movimentos de luta pela
terra e o aparecimento de novos acampamentos com maior frequência.
Diante da falta de regulamentação da ocupação da terra, foram se
estabelecendo diferentes modos de acesso à terra, os quais, muitas vezes,
avançavam sobre áreas já ocupadas, gerando conflitos pela posse da terra.

O

Estado, numa tentativa de ordenar a ocupação do território, começou um processo
de reconhecimento de algumas territorialidades específicas. Inicialmente, foram os
projetos de colonização e as terras indígenas. No entanto, ao reconhecer esses
territórios, o Estado também fez florescer outras demandas, apresentadas por
grupos sociais diversos, tais que os quilombolas, os agricultores familiares e os semterra.
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Essa situação foi se agravando com o passar do tempo e sendo
caracterizada, cada vez mais, pela violência contra grupos e comunidades locais. Da
combinação desses elementos – históricos, políticos, econômicos, sociais e
ambientais – resulta o diagnóstico de uma ocupação desordenada do território.

1.3.2 Território: conceitos e significados

Território também poder ser o elemento de base da vida, o meio de
produção e reprodução social. Para alguns, é o lugar da morada, símbolo de fartura
e garantia de futuro; é a possibilidade de trabalho. É, enfim, lugar de resistência ao
processo de desterritorialização, forçada pelo modelo agrário e agropecuário
implantado no Brasil. Daí se dizer que a “luta pela terra” significa, em um primeiro
momento, ter acesso à terra pelos que não têm, enquanto que a “luta pela defesa de
um território envolve a proteção dos grupos que ali vivem, convivem e cuidam dos
recursos ali existentes”. Tem-se assim, na acepção de Sauer (2002), que é
corroborada por Martins (1994), que terra é sinônimo de território, e sua luta
representa a luta pela sobrevivência e pela reprodução social, pela libertação e
emancipação dos sujeitos e, reconhecimento de seus atores enquanto sujeitos de
seu próprio destino.
Diversos autores da Geografia se debruçam sobre o conceito de território,
sendo recorrentes nos trabalhos a análise etimológica, das raízes filosóficas e da
biologia. É consensual que o território é indissociável da noção de poder e que
concebê-lo, unicamente, como os limites político-administrativos de um país, seria
uma forma limitada de compreendê-lo.
Um dos autores pioneiros na abordagem do território foi Claude Raffestin
(1993). Merece destaque na sua obra o caráter político do território, bem como a sua
compreensão sobre o conceito de espaço geográfico, pois o entende como
substrato, um palco, pré-existente ao território. Nas palavras do autor:
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível.
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator
“territorializa” o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143).
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Dentro da concepção enfatizada pelo autor, o território é tratado,
principalmente, com uma ênfase político-administrativa, isto é, como o território
nacional, espaço físico onde se localiza uma nação; um espaço onde se delimita
uma ordem jurídica e política; um espaço medido e marcado pela projeção do
trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras.
Por sua vez, Manuel Correia de Andrade (1995), faz uma análise da questão
do território no Brasil, retratando o conceito de território com uma abordagem
profundamente política e econômica de ocupação do espaço. A exemplo de
Raffestin, a ideia de poder é uma constante na análise do território feita por Andrade:
O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de
lugar, estando muito ligado à ideia de domínio ou de gestão de uma
determinada área. Deste modo, o território está associado à ideia de poder,
de controle, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder
das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas
territoriais, ignorando as fronteiras políticas (ANDRADE, 1995, p. 19).

Nota-se que o território pode ser entendido como o controle administrativo,
fiscal, jurídico, político, econômico, efetivo, do espaço ou de uma região. O território
associa-se mais à ideia de integração nacional, de uma área efetivamente ocupada
pela população, pela economia, a produção, o comércio, os transportes, a
fiscalização etc.
Outra importante contribuição ao estudo do território encontra-se em Rogério
Haesbaert que analisa o território com diferentes enfoques. Haesbaert (2002)
identifica uma multiterritorialidade reunida em três elementos: os territórios-zona, os
territórios-rede e os aglomerados de exclusão. Para o autor, nos territórios-zona
prevalece a lógica política; nos territórios-rede prevalece a lógica econômica e nos
aglomerados de exclusão ocorre uma lógica social de exclusão socioeconômica das
pessoas.
Colaborando com as discussões a respeito do caráter do território,
Haesbaert (2007) desenvolve uma instigante discussão sobre a polissemia que o
termo “território” possui, agrupando os significados de território em quatro vertentes:
a política, a cultural, a econômica e a naturalista, cada uma enfatizando uma
determinada dimensão do território, em detrimento das demais.
A vertente política é relativa às relações espaço-poder e concebe o território
como um espaço delimitado e controlado por um determinado poderio que, na
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maioria das vezes, relaciona-se ao domínio político do Estado nacional. A cultural vê
o território, sobretudo, como resultado da apropriação/valorização simbólica, por
determinado grupo, de seu espaço vivido. A econômica concebe o território
unicamente como fonte de recursos para o desenvolvimento das relações
econômicas (como produto da divisão territorial do trabalho, por exemplo), relações
essas inseridas no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho Por
último, a naturalista possui uma noção de território como espaço onde os homens se
relacionam com o seu ambiente físico, procurando o equilíbrio entre as
necessidades do grupo e os recursos físicos possibilitados pelo meio.
Ainda em relação às perspectivas de território, Haesbaert (2007) as discute
por meio de um debate que nos instiga a pensar sobre a perspectiva adotada no
âmbito da Educação Ambiental. O autor destaca a existência de duas perspectivas,
a parcial e a integradora. A perspectiva parcial enfoca uma dimensão apenas do
território (natural, econômica, política ou cultural), não dando conta de sua
complexidade e a integradora que envolve conjuntamente todas as dimensões.
Para a perspectiva integradora o território carrega, de forma indissociável:
“uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido estrito, e uma dimensão material,
de caráter predominantemente econômico-político”, ambas em constante interação
com a natureza. Nesse sentido, o território é concebido como espaço formado pela
integração/relação entre as suas múltiplas dimensões, a econômica, a política, a
cultural e a ecológica, apresentando-se por meio de uma concepção de espaço
como um híbrido entre sociedade e natureza; entre política, cultura e economia;
entre materialidade e idealidade (dimensão simbólica).
A abordagem de Marcelo Lopes de Souza (2001) sobre o território é política
e também cultural, visto que este autor identifica, nas grandes metrópoles, grupos
sociais que estabelecem relações de poder formando territórios no conflito pelas
diferenças culturais. O autor salienta que o território é um espaço definido e
delimitado por e a partir de relações de poder, e que o poder não se restringe ao
Estado e não se confunde com violência e dominação.
Souza (2001) compreende que o conceito de território deve abarcar mais
que o território do Estado-Nação. Após retrabalhar o conceito de território, propõe o
conceito de território autônomo como uma alternativa de desenvolvimento. Segundo
o autor, “a autonomia constitui, no entender do autor, a base do desenvolvimento,
este encarado como processo de autoinstituição da sociedade rumo a uma maior
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liberdade e menor desigualdade.” Deste modo, o território deve ser apreendido em
múltiplas vertentes com diversas funções. Mesmo privilegiando as transformações
provenientes do poder no território, o autor aponta a existência de múltiplos
territórios.
Da mesma forma que em Raffestin, a ideia de poder também é uma
constante na discussão sobre território feita por Saquet:
O território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder
engendradas por um determinado grupo social. Dessa forma, pode ser
temporário ou permanente e se efetiva em diferentes escalas, portanto, não
apenas naquela convencionalmente conhecida como o “território nacional”
sob gestão do Estado-Nação (SAQUET apud CANDIOTTO, 2004, p. 81).

Saquet (2004), faz um resgate das diferentes interpretações do conceito de
território levando em consideração as três vertentes mencionadas por Haesbaert
(jurídicopolítica, econômica e cultural), como sendo essenciais para se fazer as
interligações necessárias. No entanto, além das vertentes econômicas, políticas e
culturais, também considera a vertente da natureza, que sempre estará presente
dentro do território. A natureza está no território, é dele indissociável.
Como não poderia deixar de ser, Milton Santos (2002) faz importantes
considerações a respeito da construção do conceito de território. O autor muito
questiona a validade de se estudar o território, já que, segundo ele é na base
territorial que tudo acontece, mesmo as configurações e reconfigurações mundiais
influenciando o espaço territorial. A formação do território é algo externo ao território.
Segundo SANTOS (1985), a periodização da história é que define como será
organizado o território, ou seja, o que será o território e como serão as suas
configurações econômicas, políticas e sociais.
O autor evidencia o espaço como variável a partir de seus elementos
quantitativos e qualitativos, partindo de uma análise histórica:
O que nos interessa é o fato de que cada momento histórico, cada elemento
muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema espacial
e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação
com os demais elementos e com o todo (SANTOS, 1985, p. 09).

Santos (1996), alerta para não confundirmos o espaço com o território. O
território é entendido como configuração territorial e define-o como um todo. Quanto
ao espaço, é conceituado como a totalidade verdadeira, semelhante a um
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matrimônio entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. Para o autor,
a formação do território perpassa pelo espaço e a forma do espaço é encaminhada
segundo as técnicas vigentes e utilizadas no mesmo. O território pode ser
distinguido pela intensidade das técnicas trabalhadas, bem como pela diferenciação
tecnológica das técnicas, uma vez que os espaços são heterogêneos.
Outro conceito muito pertinente a esta discussão está pautada no que diz
Heron Souza (2009), quando o mesmo afirma compreender território como,
[...] o território é o campo em que o conflito, a resistência, a articulação e a
transformação estão na base das relações entre os atores sociais, políticos,
econômicos e institucionais cuja dimensão espacial perpassa as escalas
concretas de análise.

Neste sentido, podemos afirmar que segundo a ideia do autor uma vez que é
da concepção do termo que se estabelece as bases para seu uso no sentido
instrumental e prático, o território quando tomado como instrumento de análise
contém mais do que um conceito, tem-se nele um instrumento de análise da
realidade construída ou reconstruída por seus atores sociais.
Feita a explanação dos conceitos, conclui-se que, para alguns autores a
consideração a ser feita sobre o território pauta-se na discussão atrelada a ideia de
relação de poder, de mecanismos de controle e dominação vislumbrado o caráter
político-administrativo do território, bem como, os aspectos econômicos da relação
capital-trabalho.

Complementando

essa

afirmativa,

mas,

atrelando

outras

características, outros autores compreendem o território como o espaço, muito mais
amplo, em sua totalidade, englobando a configuração territorial, a paisagem e a
sociedade. O território passa a ser formado no desenrolar da História, com a
apropriação humana de um conjunto natural pré-existente. No qual, além dos
aspectos políticos, podemos realçar a importância dos aspectos sociais, econômicos
e culturais entrelaçados em virtude do movimento da sociedade no decorrer dos
diversos momentos históricos.
Enfim, vale assinalar que nesse estudo, a dimensão territorial (especial) é
analisada como indissociável da dimensão social, sendo esta entendida em todos os
seus aspectos, inclusive o educacional. Dessa forma, a diversidade socioterritorial
no Território Velho Chico com suas inúmeras populações (ribeirinhos, pescadores,
agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas, etc.), movimentos
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sociais e territorialidades, devem colaborar com a formulação e efetivação de
políticas educacionais para o território, sob pena da educação não contribuir para o
seu desenvolvimento territorial sustentável.
Sendo assim, a proposta de refletir sobre os diferentes conceitos de
território, constituí-se numa tentativa de fomentar a discussão a respeito da
abordagem do Desenvolvimento Territorial, eixo que compõe uma das discussões
propostas no objeto de estudo desta pesquisa.
1.3.3 Abordagem territorial da Secretaria de Desenvolvimento Territorial

A materialidade da atual política de desenvolvimento territorial sustentável
no Brasil, em seu discurso oficial, visa promover a convergência de políticas estatais
nos territórios, com o intuito de enfatizar às potencialidades dos agentes locais do
campo, bem como fortalecer a economia e a sociedade local, criando espaços de
reflexão que levam os agricultores a pensar o desenvolvimento de seus territórios e
de suas realidades. Assim, como para na década de 1990, a emergência da noção
de “agricultura familiar” foi um traço marcante, tanto no debate acadêmico como no
campo das políticas públicas, o mesmo vem acontecendo na presente década com a
chamada “abordagem territorial” do desenvolvimento rural.
Na concepção assumida pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial SDT, o território é entendido como
[...] um espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente
contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e
uma população, com grupos sociais relativamente distintos, que se
relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde
se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão
social, cultural e territorial (MDA, 2004).

As políticas de desenvolvimento territorial implantadas, enquanto ações de
desenvolvimento rural, tornaram-se instrumentos do Estado na mediação entre as
diversas classes sociais. O objetivo era o de identificar prioridades definidas a partir
da realidade local, possibilitando o desenvolvimento igualitário e sustentável entre as
regiões. Na definição desses territórios segundo a SDT, levou-se em consideração
os projetos políticos encontrados, os atores locais e suas prioridades. Além disso,
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foram também considerados os sentimentos de pertencimento e reconhecimento das
respectivas populações desses territórios.
A partir do ano de 2003, o Governo Lula trouxe uma discussão para o âmbito
das políticas públicas de desenvolvimento territorial sustentável, tendo como eixo
central a relação entre a sustentabilidade e o desenvolvimento territorial. Nesse
sentido, foi criada a SDT, ligada diretamente ao MDA cujas ações dentre outras
consiste

na

responsabilidade

de

promover

planos

e

ações voltadas ao

desenvolvimento rural sustentável. Nos documentos da SDT/MDA, apresentam-se
quatro diretrizes que embasam sua atuação: fortalecimento da agricultura familiar,
reforma agrária, inclusão social e combate à pobreza rural, que deverão ser
articuladas com outros órgãos e secretarias, como o Instituto Nacional de
Colonização para Reforma Agrária (INCRA), Secretaria de Reordenamento Agrário
(SRA) e Secretaria de Agricultura Familiar (SAF).
O modelo de gestão adotado é o da gestão social, que tem a participação
dos atores locais como estratégia para política de desenvolvimento. Conta com as
coordenadorias de ações territoriais e de órgãos colegiados, de planejamento e a
coordenadoria de gerência de projetos. Os estados, por sua vez, possuem um
coordenador estadual que tem como função acompanhar as atividades promovidas
no território, bem como promover a articulação dos territórios e do Programa com
entidades públicas e civis dos estados; um consultor regional para provocar o
diálogo entre os estados e assessorar os consultores estaduais; e, nos territórios
rurais, com a Comissão de Implantação das Ações Territoriais (CIAT) instituída por
articuladores territoriais, para acompanhamento e sustentação no cumprimento dos
planos territoriais.
Existem ainda os Colegiados Territoriais, que foram institucionalizados em
26 de fevereiro de 2005, através da Resolução nº. 52 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). Os Colegiados Territoriais são
espaços democráticos compostos por diferentes atores sociais, visando a
formulação e a gestão de políticas. Sua composição deve conceber a
heterogeneidade de componentes participantes, oriundos das mais diversas
organizações, empreendedores, que contemplem a diversidade de gênero, raça,
etnia, geração, religião. Tem como funções precípuas a de articular e apoiar os
arranjos institucionais no âmbito do território, bem como promover a elaboração,
acompanhamento e avaliação na execução das ações de desenvolvimento eleitas
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pela sociedade civil e poderes públicos no Plano de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PTDRS).
Para operacionalizar as ações de desenvolvimento territorial sustentável,
com o objetivo de reduzir essas desigualdades entre regiões “rurbanas”5 que
compõem o Brasil, foram inserido no Plano Plurianual da União (2004-2008) e no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) políticas
públicas de

modificação

em suas linhas de

atuação,

com enfoque

no

desenvolvimento de territórios rurais municipais, a partir de ações endógenas. Para
tanto, alguns programas foram instituídos pela STD/MDA, como o Programa
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PTDRS e o
Programa Territórios de Cidadania.
O Programa Territórios da Cidadania foi criado em 2008 e, é parte do
esforço conjunto do Governo Federal para priorizar suas ações em regiões e subregiões onde os investimentos públicos e privados não tem sido suficientes para
garantir o atendimento às necessidades básicas da população, bem como, para
acelerar processos locais e sub-regionais que possibilitem a ampliação de
oportunidades de melhoria na geração de renda de maneira descentralizada, porém,
em consonância com o processo de sustentabilidade em todas as suas dimensões.
A estrutura de articulação se dá em dois níveis: macro institucional – instância
política que é a Coordenação Estadual dos Territórios – CET, e no nível
intermediário técnico – instância técnica de planejamento com a Coordenação
Técnica Geral (CGT).
A estratégia para promover o desenvolvimento territorial sustentável prevê o
fortalecimento das instituições locais, a consolidação de comunidades de forma ativa
e participativa, a construção do capital social, o planejamento territorial sustentável,
a articulação de políticas públicas e mercados e o financiamento de projetos
produtivos, sociais, ambientais e culturais.
Coordenado pelo MDA, o programa reúne políticas de 21 outros ministérios
e, atualmente, o está apoiando diretamente 120 territórios rurais que compreendem
5

De acordo com Dowbor (2007), o próprio entorno rural passa cada vez mais a se articular com a
área urbana, tanto por meio do movimento de chácaras e lazer rural da população urbana como pelas
atividades rurais que se complementam com a cidade, como é o caso do abastecimento alimentar,
das famílias rurais que complementam a renda com trabalho urbano, ou da necessidade de serviços
descentralizados de educação e saúde. Gera-se assim um espaço articulado de complementaridades
entre o campo e a cidade. Onde antes havia a divisão nítida entre o "rural" e o "urbano" aparece o
que tem sido chamado de "rurbano".
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1.852 municípios onde vivem 42,4 milhões de brasileiros, abrangendo 32% do
território nacional, como mostra a figura nº1. Nesses territórios encontra-se 45% da
demanda social do MDA, constituída por agricultores familiares, assentados pela
reforma agrária, trabalhadores rurais que buscam acesso à terra, além de outros
segmentos de populações tradicionais que habitam os espaços rurais como os
quilombolas, comunidades tradicionais e os indígenas. Vindo o fazer parte do
referido programa no ano de 2007, o Território de Identidade do Velho Chico – TVC.
Figura 1 - Mapa dos Territórios da Cidadania

Fonte: <www.territoriosdacidadania.gov.br>.

Paralelamente ao Programa “Territórios da Cidadania” o governo baiano,
com o objetivo de identificar prioridades definidas a partir da realidade local,
possibilitando o desenvolvimento igualitário e sustentável entre as regiões, passou a
reconhecer a existência de 27 territórios de identidade, constituídos a partir da
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especificidade de cada região. Essa abordagem traz como princípio básico o
território construído – espaço este resultante de um processo de construção pelos
atores – busca-se uma política de desenvolvimento territorial que sobreponha a
preocupação pelo combate às desigualdades sociais. Cabe a essa nova concepção
a formulação de políticas que pressuponha uma constante articulação entre os
diversos agentes territoriais e, consequentemente, um processo contínuo de
aprendizagem coletiva. É neste cenário que se encontra o Território Velho Chico TVC, escolhido como “lócus” da pesquisa e que será melhor explorado a partir do
capítulo III.
Figura 2 - Mapa dos Territórios de Identidade da Bahia

Fonte: <http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/mapa>.

Este capítulo tem o intuito de contribuir com o entendimento das questões que
envolvam o DTS, com o foco voltado para a compreensão de como e quando iniciouse a discussão territorial no Brasil, os conceitos de território – dada a diversidade na
sua interpretação - e como estes relacionam-se com a questão do Desenvolvimento
Territorial Sustentável, tão discutido nos últimos anos, e palco de programas,
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projetos e ações voltados para o desenvolvimento rural sustentável das
comunidades rurais brasileiras - neste caso, especificamente, da comunidade
ribeirinha do TVC.
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“A tarefa da educação é formar seres humanos para o presente, para qualquer presente,
seres nos quais qualquer outro ser humano possa confiar e respeitar, seres capazes de pensar
tudo e fazer tudo o que é preciso como um ato responsável a partir de sua consciência
social”.
(Maturana & Rezepka)
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As primeiras dificuldades de ordem ambiental que se tem conhecimento
começam a se apresentar por volta dos anos 70. Neste período, diversas
manifestações tomam corpo em todas as partes do mundo, como os movimentos
feministas, a revolução estudantil de 1968, na França, e mudanças políticas
consideráveis nos países da América Latina (especialmente, Brasil, Chile e
Argentina) com a instituição de regimes ditatoriais. Curiosamente, estavam em curso
diversas exigências democráticas na busca de direitos por liberdade, trabalho,
educação, saúde, lazer e à definição participativa de seus destinos.
Cresce a implementação de modelos econômicos neoliberais ao redor do
mundo, guiados pelo mote de “maior lucro em menor tempo”. Em função da
acelerada e desordenada industrialização, os recursos naturais e humanos são
violentamente usurpados durante este período.
Contudo, o mundo enfrenta alguns sérios antecedentes ambientais, nas
décadas de 50 e 60, com episódios graves, como a contaminação do ar (em Londres
e Nova York); os casos de intoxicação por mercúrio em Niigata, Japão; a redução da
vida aquática em alguns dos grandes lagos norte-americanos; a morte de aves
resultante dos efeitos do DDT e outros pesticidas; e a contaminação do Atlântico
Norte, causada pelo naufrágio do petroleiro Torrey Canyon, em 1967.
Esses acontecimentos recebem ampla publicidade, fazendo com que países
desenvolvidos temam que os eventos ponham em perigo o futuro do próprio homem.
Não se falava de Educação Ambiental, mas os problemas ambientais já escancaram
um pouco da irracionalidade do modelo desenvolvimentista capitalista.
Com o crescimento do “movimento ambientalista”, na segunda metade do
século XX, são elaborados quase todas as características, associadas ao interesse
pela situação do ser humano sob o aspecto comunitário e as necessidades de
subsistência. O movimento conservacionista (de mera proteção à natureza) mostra
interesse em proteger os recursos naturais da exploração abusiva e destruidora,
alegando razões meramente éticas ou estéticas. O movimento ambiental incorpora e
supera essas motivações, estendendo seus interesses a uma variedade maior de
fenômenos ambientais. Alegam que a violação dos princípios ecológicos ao longo
dos anos alcançou um estágio que, na melhor das hipóteses, ameaça seriamente a
qualidade da vida no planeta.
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Em 1972, é realizada a Conferência de Estocolmo, como resposta às
movimentações de motivação ambiental ocorridas no mundo nos últimos anos.
Desde então, a Educação Ambiental passa a ser considerada como um campo de
ação pedagógica, adquirindo relevância e vigência internacionais.
Os acordos em torno da natureza da EA são reunidos nos Princípios de
Educação Ambiental, no seminário realizado em Jammi, Finlândia, em 1974. Esse
seminário considera que a Educação Ambiental permite alcançar os objetivos de
proteção ambiental. E mais: que não trata-se de um ramo da ciência ou disciplina
independente, mas de processo educacional integral e permanente.
No início da década de 70, vários países criam programas e instituições
nacionais para lidar com os assuntos ambientais (como ministérios do meio
ambiente, por exemplo). O elemento ambiental integra-se aos programas
governamentais que se ocupam das estratégias de desenvolvimento.
Em

1977,

celebra-se,

em

Tbilisi

(atual

Geórgia)

a

Conferência

Intergovernamental sobre EA, que constitui, até hoje, o ponto máximo do Programa
Internacional de Educação Ambiental. Nessa conferência são definidos os objetivos
e as estratégias em nível nacional e internacional. Entre outras resoluções,
determina-se que a Educação Ambiental é elemento essencial para uma educação
orientada à resolução dos problemas, por meio da participação dos educandos na
educação formal e não formal, em favor do bem-estar das comunidades. Outro
aspecto levantado é a importância dada às relações natureza-sociedade - que,
posteriormente, na década de 80, daria origem à vertente socioambiental da
Educação Ambiental.
Em 1987, realiza-se o Congresso Internacional sobre Educação e Formação
Relativas ao Meio Ambiente, em Moscou, atual Rússia, promovido pela UNESCO.
No documento final, ressalta-se a necessidade de incluir a dimensão ambiental nos
currículos de todos os níveis de ensino.
A análise da economia mundial das três décadas anteriores revela que a
distância entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos havia aumentado. Nesse
período, a economia dos países desenvolvidos caracteriza-se por inflação e
desemprego, induzindo a uma combinação de políticas macroeconômicas que
aumenta os problemas socioambientais e a deterioração dos recursos naturais
renováveis e não-renováveis nos países do Terceiro Mundo.
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Nesse contexto, dá-se início à Conferência Rio-92, na qual a grande
preocupação centra-se nos problemas globais e nas questões do desenvolvimento
sustentável. Nessa conferência, em relação à Educação Ambiental, destacam-se
dois

documentos.

No

Tratado

de

Educação

Ambiental

para

Sociedades

Sustentáveis, elaborado pelo fórum das ONGs, explicita-se o compromisso da
sociedade civil para a construção de um modelo mais humano e harmônico de
desenvolvimento, onde se reconhecem os direitos humanos da terceira geração, a
perspectiva de gênero, o direito e a importância das diferenças e o direito à vida,
baseados em uma ética biocêntrica e do amor. O outro documento é a Carta
brasileira de Educação Ambiental, elaborada pela Coordenação de Educação
Ambiental no Brasil e onde se estabelecem as recomendações para a capacitação
de recursos humanos.
A Conferência Rio-92 estabelece uma proposta de ação para os anos
seguintes, denominada Agenda 21. Esse documento procura assegurar o acesso
universal ao ensino básico, conforme recomendações da Conferência de Tbilisi,
1977, e da Conferência Mundial sobre Ensino para Todos: Satisfação das
Necessidades Básicas de Aprendizagem (JOMTIEN; TAILÂNDIA, 1990).
De acordo com os preceitos da Agenda 21, deve-se promover, com a
colaboração apropriada das organizações não governamentais, todo tipo de
programas de educação de adultos que incentive a educação permanente sobre
meio ambiente e desenvolvimento, centrando-se nos problemas locais; as indústrias
devem estimular as escolas técnicas a incluir o desenvolvimento sustentável em
seus programas de ensino; os programas de pós-graduação devem contemplar
cursos concebidos para capacitar os responsáveis pelas decisões concernentes ao
desenvolvimento sustentável.
Diversas Organizações Estaduais do Meio Ambiente – OEMAs implantam
programas de EA. Os municípios criam secretarias municipais de meio ambiente. As
ONGs também desempenham importante papel no aprofundamento e expansão das
ações de Educação Ambiental que, muitas vezes, impulsionam iniciativas
governamentais.
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2.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A normatização da EA no Brasil emerge de vários acordos e determinações,
resultantes de importantes eventos e conferências internacionais e nacionais, com a
participação de líderes nacionais, cientistas, especialistas, educadores e pessoas da
sociedade envolvidas com a temática ambiental. Todavia, é importante destacar a
presença das mobilizações sociais no processo de institucionalização da EA, pois
estas fornecem maior visibilidade às discussões e propostas para a sua
consolidação. Enfatizando essa afirmativa, Carvalho (apud CUNHA, 2010), destaca
que,
No plano da sociedade civil, a participação dos grupos e movimentos
organizados também contribuiu para a demarcação da preocupação
ambiental enquanto esfera de ação política cidadã, isto é, esfera plural de
decisões comuns que afetam o interesse público. Seja pela via dos
movimentos nomeadamente ecológicos, seja pela via de lutas sociais pelo
acesso publico aos bens ambientais, uma diversidade de atores entre os
movimentos sociais, grupos de interesse e ONGs incorporaram a temática
ambiental em suas agendas (CARVALHO, 2008, p. 14).

A EA se configura no cenário social no contexto de mobilizações,
participação e empenho de vários movimentos da sociedade (ONGs, ambientalistas,
acadêmicos, etc.) que impulsionam sua institucionalização. Neste processo, um
conjunto de leis e documentos específicos é produzido.
O processo de institucionalização da EA no Brasil está intimamente
relacionado com o movimento ambientalista, que surge da preocupação da
sociedade com uma melhor qualidade de vida da existência humana. Dentro desse
contexto, o campo de formulação da política de EA no Brasil se desenvolve por meio
de articulações e fortalecimento de instâncias e fóruns representativos da sociedade.
Essas articulações visam potencializar e ampliar a participação da sociedade civil e
do poder público na formulação e na implementação de políticas públicas, criando
espaços de debate das realidades locais, fortalecendo as práticas comunitárias
sustentáveis e garantindo a participação da população nos processos decisórios,
promovendo a EA como um exercício emancipatório (TAMAIO; LOUREIRO, 2009).
Em 1987 o Decreto n. º 88.351/83, regulamenta a Lei n. º 226/87, do
conselheiro Arnaldo Niskier, que determina a necessidade da inclusão da Educação
Ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º graus. Esse parecer recomenda a
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incorporação de temas ambientais da realidade local compatíveis com o
desenvolvimento social e cognitivo e a integração escola-comunidade, como
estratégia de aprendizagem.
No âmbito federal, a EA é incorporada à Política Nacional do Meio Ambiente,
em 1981, quando se reconhece a necessidade de inserir a dimensão ambiental em
todos os níveis de ensino. A Constituição Federal apregoa a necessidade em seu
art. 225 de “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. Ainda de acordo com a Constituição Federal, em seu § 1º para
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; […] VI - promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988).

Em 1999, é aprovada a Lei nº 9.795/99 que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental – PNEA. Regulamentada em 2002, essa lei afirma que “a
educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL,
1999). A Lei nº 9795/99 em suas disposições gerais define Educação Ambiental
como:
Art. 1º os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).

A mesma Lei, no capítulo II que trata sobre a PNEA afirma em seu artigo 7º
que:
A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação,
além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e organizações não governamentais com atuação
em educação ambiental (BRASIL, 1999).
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Outra iniciativa importante para a institucionalização da EA é a criação do
Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA em 1994, tendo como órgãos
executores o MEC e o MMA/IBAMA, com as parcerias do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) e do Ministério da Cultura (MinC). Essa primeira versão do
ProNEA vigora por nove anos. Em 2003, a Diretoria de Educação Ambiental - DEA,
em parceria com as Comissões Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental
(CIEAs) e as redes de EA, promove consulta pública que resulta em uma segunda
versão, e que se constitui, ao mesmo tempo, num processo de apropriação do
ProNEA pela sociedade.
O ProNEA, que tem em sua composição o estabelecimento das condições
necessárias para a gestão da Política Nacional de Educação Ambiental, fortalecendo
os processos na sociedade brasileira nessa direção tem como principal objetivo:
[...] promover a articulação das ações educativas voltadas às atividades de
proteção, recuperação e melhoria socioambiental, e de potencializar a
função da educação para as mudanças culturais e sociais, que se insere a
educação ambiental no planejamento estratégico do governo federal pelo
país (BRASIL, 2005, p. 15).

Nesse sentido, o ProNEA está alinhado em sua formulação com uma
proposta processual e de construção coletiva, respaldado em diretrizes e princípios
que representam o movimento de constituição da EA no Brasil. Com a preocupação
de aprimorar as políticas públicas, o documento aponta para o processo de consulta
que torna-se “uma oportunidade de mobilização social entre os educadores
ambientais, possibilitando o debate acerca das realidades locais para subsidiar a
elaboração ou implementação das políticas e programas estaduais de educação
ambiental” (BRASIL, 2005, p. 15).
Outro Programa é o ProFEA - Programa Nacional de Formação de
Educadores(as) Ambientais. Ele tem como objetivo qualificar as ações de educação
ambiental para que exijam menos intervenções diretas e mais apoio às reflexões e
ações autogeridas regionalmente. É preciso desenvolver uma dinâmica nacional
contínua e sustentável de processos de formação de educadores (as) ambientais, a
partir de diferentes contextos. As atividades do ProFEA visam à criação de
sociedades sustentáveis, por isso consideram essenciais a “sensibilização afetiva e
a compreensão cognitiva da complexidade ambiental”, o que possibilita a construção
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de “um saber ambiental e fortalece a potência de ação nos diversificados atores e
grupos sociais que trabalham na perspectiva da criação de um futuro sustentável”.
Com a proposta de gerar processos que aproximem o Estado das políticas
públicas de EA, assim como a prática social da educação popular, a DEA formula e
apresenta à sociedade uma estratégia de formação de educadores (as) ambientais,
denominada “Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis”. Esses coletivos
são entendidos como “um conjunto de representantes de instituições que atuam em
processos formativos e que se aproximam no sentido de possibilitar uma formação
permanente, participativa, continuada e voltada à totalidade de habitantes de um
determinado território”.
Um Coletivo Educador deve constituir-se como um grupo que compartilha
observações, visões e interpretações de sua realidade, da mesma forma
que planeja, implementa e avalia processos de formação de educadores
ambientais em consonância com os princípios do Programa Nacional de
Formação de Educadores Ambientais de Educadores Ambientais da
DEA/MMA (CARVALHO, 2008, p. 15).

Corroborando com esse pensamento, Mutim (2007), afirma que a EA é
considerada como uma “maneira mais direta e funcional de se atingir objetivamente
a meta da participação dos indivíduos e das comunidades locais” nas tomadas de
decisões nas instituições, pois ela tem como base a concepção de sujeito
participativo, uma vez que a participação é um princípio imprescindível ao processo
educativo que incorpora a dimensão ambiental (MUTIM, 2007, p.115).

Esse sistema de políticas públicas em EA pode ser visualizado na figura 3
(em seguida):
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Figura 3 - Sistema de políticas públicas em EA

Fonte: Salto para o Futuro, ano XVIII boletim 01 - 2008

Dentro desse contexto, o processo de institucionalização da EA no plano
nacional pode ser concebido em dois momentos: inicialmente, como um movimento
de preocupação dos movimentos ecológicos com uma prática de conscientização
que visa atrair a atenção para a finitude e a péssima distribuição dos recursos
naturais, além de envolver os cidadãos em ações socioambientais apropriadas. E,
num segundo momento, como sendo aquele em que a EA vai constituindo-se como
uma proposta educativa consistente, isto é, que dialoga com o campo educacional,
suas tradições, teorias e saberes.
Na Bahia, em decorrência do Encontro Governamental sobre Políticas
Públicas de Educação Ambiental, é assinado o Decreto 9.083 de 2004, que institui a
Comissão Interinstitucional da Educação Ambiental – CIEA/BA. Esta Comissão é
constituída com a “finalidade de elaborar o Programa Estadual da Educação
Ambiental e contribuir para a definição de diretrizes e prioridades a serem
incorporadas no Programa Nacional de Educação Ambiental” (SALVADOR, 2006,
p.41). Em 2011, é instituída na Bahia, a Lei nº 12056 que regulamenta a Política
Estadual de Educação Ambiental – PEEA. Em suas disposições gerais, a PEEA
define:
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Art. 1 - fica instituída a Política Estadual de Educação Ambiental que se
regerá pelos objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos estabelecidos
por esta Lei (BAHIA, 2011, p. 13).
Parágrafo único - A Política Estadual de Educação Ambiental norteará a
elaboração do Programa Estadual de Educação Ambiental, dos programas
municipais, bem como de outros programas, projetos e ações relacionados,
direta ou indiretamente, à educação ambiental, em consonância com a
Política e o Programa nacional de Educação Ambiental (BAHIA, 2011, p.
13).
Art. 2º - Para os fins previstos nessa Lei, entende-se por Educação
Ambiental o conjunto de processos permanentes e continuados de
formação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão e construção
de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma
relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra
(BAHIA, 2011, p. 13).

Ainda de acordo com a mesma lei, seu Art. 23 afirma que:
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por Educação Ambiental nas
Políticas Públicas a inserção de práticas educativas nos processos de
planejamento e gestão, em todas as suas etapas, fortalecendo e
incentivando a participação e o controle social (BAHIA, 2011, p. 17).

A PEEA busca responder aos enormes desafios colocados por um modo de
produção e consumo que excita os desejos de desenvolvimento e de necessidades
individuais cultivados por sociedades modernas, mas que degrada a vida e reduz os
vínculos de uma vivência em comunidade solidária. Compreendendo que são muitos
os limites (pessoais, institucionais e governamentais) que delimitam as políticas
públicas - nesse caso, da EA - a superação de práticas enraizadoras,
historicamente, requer mudanças na cultura política e explicitação dos interesses e
jogos de poder que permeiam as relações governamentais e sociais (FERRARO JR.;
HOFSTATTER, 2013).
Da análise dos documentos e legislação pertinente, podemos afirmar que a
EA vem sendo incorporada como uma prática inovadora em diferentes âmbitos,
destacando-se como um instrumento a ser utilizado tanto na interlocução das ações
das políticas públicas educacionais e de meio ambiente, quanto em sua
incorporação como mediação educativa inserida em um amplo conjunto de práticas
de desenvolvimento social.
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2.2 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Historicamente falando, a Educação Ambiental tem a sua origem ligada aos
conceitos meramente biológicos do tema: preservação de espécies animais e
vegetais e conservação do clima e do meio ambiente. Ao longo dos anos, porém,
diferentes vertentes foram surgindo, especialmente com a inserção do sujeito social,
sua presença, participação e os efeitos disso - para o bem e para o mal. O intuito
deste capítulo é tão somente o de trazer à luz os conceitos existentes sobre a
educação ambiental conservadora, o surgimento da chamada educação ambiental
crítica e o papel dos movimentos sociais nessa migração, com o intuito de
compreender o papel de uma e da outra no contexto social concernente à
emancipação do sujeito.
A EA esteve associada a “diferentes matrizes de valores e interesses,
gerando um quadro bastante complexo de educações ambientais com orientações
metodológicas e políticas bastante variadas” (CARVALHO, 1998, p. 124). A EA tem
sido abordada de diferentes modos: como um conteúdo, como um processo, como
uma orientação curricular, como uma matéria, como um enfoque holístico (Orellana,
2001), e também tem apresentado objetivos diversos: a conservação da natureza, o
gerenciamento de recursos, a resolução de problemas ambientais, a compreensão
do ecossistema, a melhoria dos espaços habitados pelo ser humano, a discussão
das questões ambientais globais. Recentemente, até, a ONU declarou o período
2005-2014 como o Decênio da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, cujo
objetivo consiste em integrar os valores do desenvolvimento sustentável nas
diversas esferas de aprendizagem, fomentando as transformações necessárias para
formar uma sociedade mais justa e sustentável para todos.
A Educação Ambiental contemporânea caracteriza-se por uma problemática
conceitual associada aos numerosos problemas estabelecidos por sua prática.
Certamente não existe nenhum problema com tantas concepções quanto a EA. O
problema reside no fato de que muitas concepções de EA conduzem à sua prática
reduzida. Nesse sentido Sauvé (1999), argumenta que quando os fundamentos da
prática não estão claros, ocorre uma ruptura entre o discurso e a prática, que conduz
a uma perda da efetividade.
Lukas (1981) foi um dos primeiros pesquisadores em EA a apresentar uma
tipologia sobre os modos de fazer EA, que se tornou clássica internacionalmente: EA
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sobre o ambiente, EA no ambiente e EA para o ambiente. Segundo ele, a EA sobre
o ambiente está preocupada em produzir compreensões cognitivas, incluindo o
desenvolvimento de habilidades necessárias para obter esta compreensão,
reconhecendo que o conhecimento sobre o ambiente é condição para a ação. A EA
para o ambiente é dirigida à preservação ambiental e tem relação com o
desenvolvimento de atitudes e a EA no ambiente pode ser considerada como uma
técnica de instrução, para o estudo do ambiente fora da sala de aula. De acordo com
o autor, é possível existir combinações entre estas formas de EA: EA sobre e no
ambiente; EA para e no ambiente; EA sobre e para o ambiente; EA sobre, para e no
ambiente.
Robottom & Hart (1993), consideram que o conhecimento “sobre o
ambiente” está relacionado com o positivismo, as “atividades no ambiente”,
relacionadas com o construtivismo e as “ações para o ambiente”, relacionadas com
a teoria crítica da educação. Segundo eles, os domínios - “sobre” e “no” - são
aspectos, a priori, necessários, mas não os objetivos finais da EA, já que esta deve,
além de colaborar na construção de conhecimentos, favorecer mecanismos de
participação das comunidades, com o intuito de possibilitar um diálogo reconstrutivo
no processo educativo “para o ambiente”.
Tilbury (1995) defende a ideia de que a EA deve ser “sobre”, “no” e “para” o
ambiente, ou seja, deve incorporar dialeticamente os domínios cognitivos, afetivos e
técnicos, pois deste modo poderá promover oportunidades para que a comunidade
esteja envolvida na construção de uma sociedade mais responsável.
Nesse emaranhado tecido da Educação Ambiental, Sato (1997) alerta para
as formas de fazer educação “sobre”, “no” e “para” o ambiente que podem encerrar
distintos campos onto-epistemológicos dificilmente factíveis de unificação. A EA
reivindicada por Sato et al. (2003), clama pelo uso do corpo inteiro para construção
de “CONFETOS” (um espaço híbrido entre CONceitos e aFETOS) que se inscreve
na formação de um grupo-pesquisador que respeita e acolhe os múltiplos saberes,
sem buscar a síntese autoritária, partindo do pressuposto de uma educação mais
critica e emancipatória.
Alguns autores como Foladori (2000), tendem a descrever a EA a partir de
duas grandes posturas que condensam concepções ideológicas distintas sobre a
relação entre a sociedade humana e a natureza externa. De um lado, uma postura
que considera a EA apresentando objetivos em si mesma, inclusive, possuindo um
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conteúdo próprio – o ecológico – que é capaz de tornar o ambiente menos
contaminado e depredado. De outro lado, outra postura considera que os problemas
ambientais são gerados por uma estrutura socioeconômica determinada e que a EA
deve colaborar com mudanças estruturais na sociedade.
Da mesma forma que Foladori (2000), Orellana (2001) caracteriza a EA a
partir de uma visão instrumentalista e de uma visão holística. A primeira é centrada
principalmente na resolução de problemas, no uso mais racional dos recursos
naturais e na proteção dos mesmos, utilizando para isto estratégias de promoção do
civismo e de gestão do meio ambiente. Já a segunda visão quer estabelecer a
construção de um novo tipo de relação com o ambiente, onde a sociedade, como
mediadora, desempenha um papel fundamental. Ao enfatizar o desenvolvimento de
capacidades de análise crítica da realidade e de valores individuais e coletivos que
gerem atitudes responsáveis com o meio ambiente, a EA holística colabora para
pensar e construir uma nova realidade, buscando uma melhor qualidade de vida.
Autores como Reigota (1998), Dias (1994) e Brügger (1999) associam o
conceito de Educação Ambiental à concepção de meio ambiente. Vale lembrar que
Reigota (1998) argumenta que é necessário conhecer as representações de meio
ambiente das pessoas envolvidas no processo educativo a fim de identificar melhor
aquilo que o grupo pretende estudar e sua possível atuação.
De acordo com Reigota (1998), a educação ambiental deve contemplar tanto
o conhecimento cientifico, como os aspectos subjetivos da vida que incluem as
representações sociais. Porém a questão ambiental impõe à sociedade a busca de
novas formas de pensar e agir para suprir as necessidades humanas e, ao mesmo
tempo, garantir a sustentabilidade ecológica.
Acerca desse conceito, em consonância com Reigota (1998); Sato (2001, p.
8) nos faz uma consideração importante. Segundo a autora,
[...] cada pessoa ou grupo social pode ter a sua representação, ou a sua
própria trajetória. O que é inadmissível é que as pessoas livrem-se do poder
da criticidade e reproduzam discursos e práticas orientadas para
desmobilização da EA, ora como gestão ambiental, ora como uma prática
educativa qualquer.

A partir das afirmações dos autores, é válido destacar que a educação que
perpassa pela intenção de propor uma reflexão, que encaminhe às ações que
colaborem para a mudança do padrão de vida, resgatando valores culturais,
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ambientais e de cidadania: educar para o ambiente, para a dignidade e para a
cooperação pode ser chamada de Educação Ambiental. Neste sentido, destacamos
o conceito de EA enunciado por Reigota (1994:10), quando o autor afirma que “a
educação ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido de que
ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e
planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza”.
Guimarães (2000) e Lima (2000) apresentam argumentos de mesma
natureza ao discorrerem sobre a educação no processo da gestão ambiental, EA
crítica e EA emancipatória em contraponto à EA convencional. Nesse mesmo viés,
Carvalho (2001) aborda as diferenças entre a uma EA popular e uma EA
comportamental.
Guimarães (2000), acrescenta que o discurso dominante vem se
apropriando e dando um sentido que esteja de acordo com sua lógica a conceitos e
categorias (participação, cidadania, pedagogia da ação, resolução de problemas
locais) que estiveram muito mais próximas de uma educação crítica, o que pode
ocasionar uma dificuldade de discernimento quanto às diferenças conceituais de
uma ou outra proposta, refletindo na visão de sociedade e nas práticas dos
educadores-educandos.
Reforçando a ideia de Guimarães (2000), Lima (2002) ressalta que alguns
educadores-educandos orientam-se conscientemente pelos caminhos da EA, mas a
maioria orienta-se pelos apelos do discurso promovido pela ideologia dominante
dentro desse campo. O aparente discurso “homogêneo” consiste em legitimar a EA
como meio de efetivar o modelo de desenvolvimento sustentável. Contudo, nossa
sociedade não é homogênea, mas extremamente conflitante (CARVALHO, 2001;
GUIMARÃES, 2000; LIMA, 2002).
Abordando a questão com uma maior amplitude, Carvalho (2004) destaca
que a Educação Ambiental traz consigo uma série de práticas e ações, que
ultrapassam as barreiras ou fronteiras existentes entre a educação formal e não
formal. A reflexão dos problemas ambientais locais estabelece este tipo de ligação,
gerando novas relações entre a escola e a comunidade, proporcionando a
compreensão da realidade socioambiental que se apresenta em torno das mesmas.
Em vista disto, tanto no ensino formal quanto no ensino não formal, a EA objetiva
mudanças sociais e culturais no conjunto da sociedade, tanto no que se refere à
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questão da sensibilização, como também na tomada de decisões e ações frente aos
problemas socioambientais enfrentados.
No que se refere ao modo como a Educação Ambiental é concebida e
realizada, este tipo de reflexão propiciada levou a aceitar que há aspectos
específicos no processo educativo que precisam ser discutidos para que as
atividades tenham consequências concretas de transformação política de educação,
estrutura curricular, gestão escolar, formação docente etc (LOUREIRO, 2008).
Definitivamente, não basta à sensibilização ou a transmissão de conteúdos sobre
ecologia e meio ambiente, é preciso entender a dinâmica social e, particularmente, a
educativa.
Esse embate entre visões de mundo na Educação Ambiental, estabelecendo
posicionamentos distintos, se estrutura em pelo menos quatro eixos que se
desdobram em vários pressupostos e que formam diferenciadas abordagens, às
quais é necessário dar a devida atenção, ao se assumir determinada opção teórica e
metodológica. Esses quatro eixos podem ser visualizados no quadro a seguir:
Quadro 1 - Eixos da educação ambiental
EIXOS

VISÃO EMANCIPATÓRIA

VISÃO CONSERVADORA OU
COMPORTAMENTALISTA

Quanto à
condição de ser
natureza

Certeza de que somos seres naturais
e de que nos realizamos e redefinimos
culturalmente o modo de existir na
natureza
pela
própria
dinâmica
societária.

Convicção de que houve um afastamento
de nossa espécie de relações adequadas,
idealmente concebidas como inerentes aos
sistemas ditos naturais, sendo necessário o
retorno a esta condição natural pela
cópia das relações ecológicas.

Quanto à
condição
existencial

Entendimento que somos constituídos
por mediações múltiplas – sujeito social
cuja liberdade e individualidade se
definem na existência coletiva.

Sujeito definido numa individualidade
abstrata, numa racionalidade livre de
condicionantes sociais, cuja capacidade de
mudança se centra na dimensão “interior”.

Quanto ao
entendimento
do que é
educar

Educação como práxis e processo
dialógico, crítico, problematizador e
transformador das condições objetivas e
subjetivas que formam a realidade.

Educação como processo instrumental,
comportamentalista, de adequação dos
sujeitos a uma natureza vista como
harmônica e como processo facilitador da
inserção funcional destes na sociedade.

Quanto à
finalidade do
processo
educativo
ambiental

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.

Busca por mudança cultural e individual
como
suficiente
para
gerar
desdobramentos sobre a sociedade e
como forma de aprimorar as relações
sociais, tendo como parâmetro as relações
vistas como naturais, adotando geralmente
uma
abordagem
funcionalista
de
sociedade e organicista de ser humano.

Fonte: Elaborado por Loureiro (2008).
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Todavia, dar uma definição para EA pode ser um ato equivocado. Nesse
sentido, para Amâncio (2002), a EA não seria uma educação feita em pacotes, que
já chegam à sociedade prontos e pré-formulados por uma elite intelectual. Ao invés
disso, seria uma possibilidade de promover a participação e a reflexão do indivíduo.
Um resgate importante da autoestima do ser humano (SORRENTINO, 1995).
Em face do exposto, cabe considerar que a EA, mais que uma dimensão da
educação, é atividade intencional da prática social, que imprime um caráter social
aos processos de desenvolvimento (econômico e sustentável) seja em sua relação
com a natureza ou com os outros seres humanos, com o objetivo de potencializar
essa atividade humana, tornando-a mais plena de prática social e de ética
ambiental.

2.3 A RELAÇÃO ENTRE A EA E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
SUSTENTÁVEL

O momento atual é marcado por evidências do impacto deste processo
histórico em várias partes do planeta, atestados nos relatórios de estudo dos
especialistas, nas notícias diárias dos jornais e vivenciados em nosso dia a dia,
através de sinais evidentes como esgotamento de recursos naturais, a extinção de
várias espécies de animais e plantas, poluição e morte de rios e lagos, além do
aparecimento de fenômenos climáticos em lugares onde jamais existiram
(NASCIMENTO, 2007).
Nas últimas décadas temos visto um modelo de desenvolvimento baseado
no capitalismo industrial. Essa mesma contradição se dá quando discutimos o
conceito de desenvolvimento sustentável, haja vista suas aplicações através dos
novos mecanismos de mercado como solução para ajustar a produção à capacidade
de suporte dos recursos naturais.
O discurso ecodesenvolvimentista tomou força a partir da Conferência
Mundial de Estocolmo sobre Meio Ambiente, em 1972. Uma nova abordagem é
proposta, em 1987, no Relatório Brundtland sobre a relação economia – natureza, o
de desenvolvimento sustentável. Nesse Relatório o desenvolvimento sustentável foi
conceituado como sendo "aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
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necessidades"

(COMISSÃO

MUNDIAL

SOBRE

MEIO

AMBIENTE

E

DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46).
Os modelos tradicionais de desenvolvimento geram concentração de renda
e exclusão de pessoas do mercado, embora afirme garantir as necessidades das
gerações presentes, contrapondo-se ao modelo de desenvolvimento sustentável.
Isso significa que a lógica do desenvolvimento sustentável perpassa a solidariedade
e responsabilidade coletiva entre as pessoas das atuais gerações sem, no entanto,
comprometer as gerações futuras.
Corroborando com essa corrente de pensamento, Dowbor (apud Padilha,
2006), afirma que:
[...] é interessante constatar que quanto mais se desenvolve a globalização,
mais as pessoas estão resgatando o espaço local e buscando melhorar as
condições de vida no seu entorno imediato. Na realidade, a nossa cidadania
se exerce em diversos níveis, mas é no plano local que a participação pode
se expressar de forma mais concreta. A grande diferença, para municípios
que tomaram as rédeas do próprio desenvolvimento, é que em vez de
serem objetos passivos do processo de globalização, passaram a direcionar
a sua inserção segundo seus interesses (DOWBOR, 2006, p. 2).

Ainda segundo Dowbor (2006), “promover o desenvolvimento local não
significa voltar às costas para os processos mais amplos, inclusive, globalizado;
significa utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da
comunidade”. De acordo com o autor:
[...] com o peso crescente das iniciativas locais, é natural que da educação
se espere não só conhecimentos gerais, mas a compreensão de como os
conhecimentos gerais se materializam em possibilidades de ação no plano
local. É interessante constatar que quanto mais se desenvolve o processo
de globalização, mais as pessoas estão resgatando o espaço local e
buscando melhorar as condições de vida no seu entorno imediato
(DOWBOR, 2006, p. 4).

Todos

esses fenômenos ocorrem em nível global

e local

como

consequências dessas transformações que apontam para a construção de um novo
modelo de gestão da sociedade humana. Os esforços são voltados para promover
um modelo de desenvolvimento equitativo para todo o planeta, o chamado
desenvolvimento sustentável, que está relacionado ao alcance dos grandes
objetivos de produção econômica, justiça social e equilíbrio ambiental (MUTIM,
2007).
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A construção de sociedades sustentáveis tem como pressuposto o alcance
de metas também previstas para o desenvolvimento local sustentável. São
elas: a) satisfação das necessidades básicas da população; b) solidariedade
para com as gerações futuras; c) participação da população envolvida; d)
preservação dos recursos naturais; e) elaboração de um sistema social que
garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas; e f)
efetivação dos programas educativos e culturais que apoiem a sociedade a
buscar soluções para os conflitos socioambientais vivenciados no processo
de desenvolvimento local/territorial (MUTIM, 2007, p.115).

Isto nos leva a acreditar que, uma vez que um modelo de desenvolvimento
pode ser caracterizado pelos sistemas econômicos, políticas, culturais e naturais, o
meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados estando, na
verdade, inevitavelmente interligados.
Frente à eclosão da crise ambiental, os diversos sistemas sociais foram
desafiados a reagir, buscando formas de enfrentar o cenário da insustentabilidade
dos modelos de desenvolvimento. Em variados tempos e espaços, foi possível
presenciar o nascimento de uma economia “ecológica”, de uma política “verde”, de
um direito “ambiental”, de uma tecnologia “limpa”, de uma ciência “complexa”,
traduções essas da incorporação da dimensão ambiental em suas respectivas
lógicas.
Assim, contra uma educação convencional, desenvolveu-se uma reforma no
sistema educativo para incorporar a dimensão ambiental no âmbito da educação em
si. Dessa forma, o componente “reflexivo” da Educação Ambiental é tão importante
quanto o “ativo” ou o “comportamental”. Nesse sentido, Loureiro (2002) afirma que:
[...] a educação transformadora é, portanto, aquela que fornece ao processo
educativo as condições para a ação modificadora e simultânea dos
indivíduos e dos grupos sociais, que trabalha a partir da realidade cotidiana
visando a superação das relações de dominação e de exclusão que
caracterizam e definem a sociedade capitalista globalizada. Nesse sentido,
contribui para a tentativa de implementação de um padrão civilizacional e
societário distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação
sociedade-natureza. Dessa forma, para a real transformação do quadro de
crise estrutural e conjuntural em que vivemos, a Educação Ambiental, por
definição é elemento estratégico na formação de ampla consciência crítica
das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na
natureza (LOUREIRO, 2002, p. 69).

Portanto, a educação que realiza suas intencionalidades passa a ser uma
atividade material humana empenhada em promover movimentos de transformação
do mundo natural e social. Nesse contexto, politizar a EA concerne em primeiro
lugar, desenvolver a consciência essencial de que a questão ambiental se origina e
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se expressa no conflito entre interesses privados e públicos pelo acesso e pela
apropriação dos recursos naturais (QUINTAS, 2008). Igualmente, importa, relacionar
a origem desses conflitos aos principais agentes socioeconômicos responsáveis pela
degradação socioambiental.
Gohn (1999) compartilha do mesmo pensamento ao afirmar que “a cidadania
não se constrói por decretos ou intervenções externas, programas ou agentes préconfigurados. Ela se constrói como um processo interno, no interior da prática social
em curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas”. Os processos
educativos postos em prática pelos movimentos sociais têm despertado grande
interesse aos que buscam a transformação da escola por meio de uma pedagogia
descolonizadora, orientada no sentido da construção da autonomia (NASCIMENTO,
2010, p. 15).
Sendo assim, dialogando com a autora, devemos pensar na EA voltada para
o desenvolvimento vinculada à formação da cidadania e à reformulação de valores
éticos e morais, necessários para a continuidade da vida no planeta. Além disso,
deve buscar a solidariedade, igualdade e respeito através de formas democráticas
de atuação. Cabe ressaltar que, nesse sentido, as estratégias educacionais
direcionadas para o desenvolvimento sustentável implicam na necessidade de
reavaliar e atualizar os programas de educação ambiental, ao tempo que se
renovam seus conteúdos com base nos avanços do saber e da democracia
ambiental, assim como expressa Enrique Leff:
A educação para o desenvolvimento sustentável exige assim novas
orientações e conteúdos; novas práticas pedagógicas onde plasmem as
relações de produção de conhecimento e os processos de circulação,
transmissão e disseminação do saber ambiental. Isto coloca a necessidade
de incorporar os valores ambientais e novos paradigmas do conhecimento
na formação dos novos atores da educação ambiental e do
desenvolvimento sustentável (LEFF, 2001, p. 247).

Ainda analisando a EA na perspectiva do desenvolvimento, pode-se dizer
que esta adquire um sentido estratégico na condução do processo de transição para
uma sociedade sustentável. Trata-se de um processo histórico, que exige o
compromisso do Estado e da cidadania, para elaborar projetos nacionais, regionais
e locais, onde a educação defina-se através de um critério de sustentabilidade que
corresponda ao potencial ecológico e aos valores culturais de cada região/território.
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Sendo assim, podemos compreender a relação entre a EA e DS como um
processo conscientizador que busca o desenvolvimento ecologicamente equilibrado,
sustentado ou sustentável, que necessita conciliar situações aparentemente
antagônicas: de um lado, a necessidade de preservar o meio ambiente; de outro, a
necessidade de incentivar o desenvolvimento socioeconômico. Essa conciliação
será possível com a utilização racional dos recursos naturais sem, contudo, causar
danos ao meio ambiente. Corroborando com esse pensamento Leonardi (1997, p.
399), afirma que:
A educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo
de aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a
transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela
estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente
equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e
diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva a nível local,
nacional e planetário.

Cabe ainda mencionar que, partindo do pressuposto que o território pode ser
considerado um espaço de construção e reconstrução de grupos sociais (no qual, a
EA tem um papel importante de mobilização e conscientização social que podem
levar ao desenvolvimento, principalmente, no âmbito da articulação dos processos
educativos amplos – formais ou não formais nos ambientes rural ou urbano), pensar
o desenvolvimento territorial sustentável a partir da EA no contexto participativo e
democrático do território é pensar em um desenvolvimento que objetiva o
atendimento das necessidades dos diferentes grupos sociais, reconhecendo as
diversas formas de organização e sua articulação com as demandas locais e
globais.
Corroborando com essa afirmativa Mutim (2007, p. 115) diz que,
A Educação Ambiental como articulação sistêmica dos processos
educativos formais e não formais é parte vital e indispensável para se
chegar ao desenvolvimento local e à gestão de sociedades sustentáveis,
pois é a maneira mais direta e funcional de se atingir objetivamente a meta
da participação dos indivíduos e das comunidades locais/territoriais na
tomada de decisão a respeito do patrimônio socioambiental.

Nesse sentido, de acordo com o autor a EA pode ser considerada como um
instrumento eficiente na potencialização do desenvolvimento local sustentável,
considerando que a sua pratica induz a mudança de hábitos, atitudes, valores,
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comportamentos e conceitos, levando também a comunidade a discussões, o que da
um novo significado as práticas sociais, delineando uma nova realidade que começa
a ser transformada a partir de atitudes conscientes das pessoas.
Compreendendo que não se faz educação sem educar para a formação
política e socioambiental, pensar em educação para o desenvolvimento territorial
requer pensar que o desenvolvimento territorial e a EA são ações intencionais, que
devem ser tratadas no campo político. O desenvolvimento, tal como acontece hoje, e
tendo suas estruturas diretamente ligadas à lógica capitalista, não pode ser resolvido
apenas com técnicas sustentáveis.
Corroborando com este pensamento, Sorrentino (apud FERRARO JR.,
2002) afirma que,
[...] o objetivo da Educação Ambiental é o de contribuir para a conservação
da biodiversidade, para a autorrealização individual e comunitária e para a
autogestão política e econômica através de processos educativos que
promovam a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.
(SORRENTINO, 1995).

Desta forma, para que a EA contribua com a potencialização do
desenvolvimento local, é preciso que a trajetória do seu processo educativo não se
resuma exclusivamente à escola. Deve estar voltada também para uma rede de
ações e relações estabelecidas por meio de um conjunto de praticas desenvolvidas
por diversos atores sociais que exerçam um papel fundamental para o seu
desenvolvimento e sua concretização.
Em face do exposto, podemos considerar que a concepção de EA está
interligada com a concepção de DTS no que tange à compreensão e a necessidade
de formar pessoas que possam participar de maneira ativa das iniciativas capazes
de transformar o seu entorno, devendo a EA buscar propor as mudanças
necessárias em direção à construção por parte dos sujeitos de uma consciência
ética, ecológica e de transformações sociais que levem ao empoderamento dos
grupos sociais que a enseja e que se encontra em condições desfavoráveis aos
desafios impostos pela sociedade contemporânea.
Nesse capítulo, buscou-se explorar os conceitos da EA, compreendida como
uma ação ou processo educativo que objetiva a mudança de atitude em relação à
vida em sociedade. O foco esteve voltado para o conhecimento dos seus
antecedentes e da política de EA no Brasil, bem como da compreensão das suas
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diversas correntes teóricas, de como essas correntes contextualizam sua
importância no que concerne às políticas de desenvolvimento territorial e como as
mesmas relacionam-se com o DTS.
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“O que você tem que passar
Ninguém passa em seu lugar
O ser humano está pré-destinado no bom Jesus acreditar
Chega de sofrimento, é verdade, sua vida é um labirinto,
e na estrada da fé vai se encontrar
Viva o Bom Jesus da Lapa
Viva a Gruta do Morro
Viva, viva o povo, que renasce de novo...”

- Zeca Bahia -
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3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCUS DA PESQUISA

3.1 O TERRITÓRIO VELHO CHICO

O Território Velho Chico é constituído por 16 municípios, situados no Vale
do São Francisco, abrangendo uma área de 46.327 km², com uma população, de
acordo com o Censo 2000 do IBGE, de 349.689 habitantes. Integram o Território os
seguintes municípios: Barra, Bom Jesus

da

Lapa,

Brotas

de Macaúbas,

Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, Malhada, Matina, Morpará,
Muquém de São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana,
Serra do Ramalho e Sítio do Mato (Figura 4). Desses municípios, grande parte está
incluída na Região Econômica do Médio São Francisco, sendo que Oliveira dos
Brejinhos e Brotas de Macaúbas fazem parte da Região Econômica da Chapada
Diamantina e Igaporã, da Região Econômica Serra Geral.
Logo após o descobrimento e por séculos, o Rio São Francisco efetivamente
era o rio da integração nacional, principal via de comunicação da Bahia e do
Nordeste com o sul do país. Grande responsável pela chegada do colonizador ao
território Velho Chico, fez-se presente na formação da cultura e dos hábitos de seus
moradores, constituindo-se no seu mais importante meio de sobrevivência e,
concentrando em suas margens grande parte dos residentes do território.
O Rio São Francisco é o grande elo entre todos os municípios, com forte
influência econômica e cultural. Inserido na região de clima semiárido, o Território
Velho Chico tem um volume de chuvas concentrado em alguns meses do ano, o
que limita as atividades agrícolas. Em função disso, a exploração agrícola no
Território tem, na maioria dos plantios, o caráter de subsistência, com baixo nível
tecnológico e uso intensivo da mão de obra familiar. Um dos seus potenciais é a
atividade pecuária, em especial a caprino e a ovinocultura.
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Figura 4 - Mapa do Território Velho Chico

Fonte: Brasil (2010e).

O desbravamento do Vale do São Francisco teve início em 1553, com as
“entradas” para o interior da colônia para a obtenção de mão de obra escrava nos
engenhos e canaviais.
As frentes pioneiras que alcançaram o vale do São Francisco
contribuíram para transformá-lo em área de colonização, baseada na
criação extensiva de gado cujo mercado foi impulsionado pela descoberta
das minas no Alto São Francisco, definindo o surgimento de vários núcleos
de povoamento em toda extensão do vale, constituídos em torno dos
‘currais’ ao longo do rio (QUAN, 2008, p. 4).

Assim, a ocupação colonial ocorreu apenas no início do século XVII,
associado ao processo de expansão da atividade pecuária que, por sua vez, foi
impulsionado pela descoberta das minas. O Rio São Francisco, que, segundo
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Camelo Filho (2005), era chamado de “Rio dos Currais”, em função da atividade
pecuária desenvolvida, passou a ser conhecido como rio da “integração nacional”,
após a Independência do Brasil, em função da sua localização (entre a região
aurífera e Salvador – então capital da colônia), tendo um papel extremamente
importante. Entre o final do século XIX e início do século XX, a vida dos habitantes
do Velho Chico seguia o ritmo do rio, em consequência de suas enchentes e suas
vazantes. Tinha como característica o escasso povoamento, sua economia era
vulnerável devido os períodos de seca, e essencialmente desenvolvida em torno da
agricultura, da pecuária extensiva e do extrativismo.
Em sua estrutura fundiária, predominava a pequena propriedade, embora
nos grandes latifúndios se desenvolvesse a pecuária intensiva. Assim, os municípios
que mais se destacavam econômica e politicamente, eram Barra e Bom Jesus da
Lapa. Em boa medida, esse destaque era em decorrência da localização privilegiada
em relação ao São Francisco, que, a partir do final do século XIX, ligava-se a
Salvador por ferrovia. Barra, em especial, devido ao Rio Grande, estabelecia contato
com Barreiras. Ou seja, nos tempos em que não existia infraestrutura, esses
municípios situavam-se numa das principais rotas comerciais do Estado.
No final dos anos 1970, diversos e diferentes programas e políticas públicas
foram implantados nos cerrados brasileiros, incluindo a parte mais a oeste da Bahia.
Dentre outros, investiu-se na modernização da agricultura e na construção de
estradas para o escoamento da produção. Em 1972, através da Superintendência
do Vale do São Francisco – SUVALE, foi criado o PROVALE, voltado para a
modernização e a dinamização da região. Este projeto tinha como foco a proteção
das margens e a melhoria da navegabilidade do Rio São Francisco; obras de
urbanização, infraestrutura social e saneamento; projetos de reflorestamento e de
irrigação; criação de parques nacionais e construção de rodovias. Uma das
rodovias construídas foi a BR-242, ligando Barreiras a Ibotirama. Foi também
construída a ponte sobre o Rio São Francisco, fazendo a ligação com Brasília e
Salvador.
A SUVALE foi transformada, em 1974, na Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), com atuação
direcionada para a agricultura irrigada, especialmente a produção de frutas. Para
Camelo Filho (2005, p. 83), “[...] o Projeto mais antigo do Vale foi apresentado em
1847; trata-se da transferência de parte da água do Velho Chico para outras
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bacias do semiárido”. É a atual polêmica proposta de transposição do Rio São
Francisco.
Segundo Quan (2008, p. 6), “[...] o resultado dessas intervenções
significou uma reorganização produtiva e, como consequência, a valorização
fundiária e um novo arranjo regional”. Uma característica importante do Território
Velho Chico, associada ao seu desenvolvimento socioeconômico, é o coronelismo:
[...] um dos lugares onde este fenômeno mais resistiu ao tempo. Além do
isolamento e do tipo de colonização, os fenômenos do mandonismo e da
violência estão diretamente associados à concentração da posse da terra.
Uma região que se fechou sobre si mesma, desenvolvendo uma cultura
local com tipos sociais característicos, como o cabra, o coronel, o
cangaceiro, o vaqueiro, o barqueiro, o pescador e outros (QUAN, 2008, p.
5).

Na sua história, está muito presente a luta dos movimentos sociais,
particularmente a luta pela terra, com destaque para as comunidades de fundo e
feche de pasto. São formas de organização tradicionais no semiárido baiano, em
que o uso e a ocupação das terras ocorrem de modo comunitário. “As propriedades
comunitárias são abertas, sem cercas que distingam a posse de cada um ou
mesmo os seus limites gerais” (QUAN, 2008, p. 15).
Esse sistema de ocupação coletiva tem a sua origem associada ao próprio
processo de colonização; a organização política, contudo, é recente, tendo iniciado
nos anos de 1970, quando foi decretada a chamada “Lei dos 04 fios”, que exigia a
construção de cercas com quatro fios de arame para prender o criatório de animais
de pequeno porte. Contudo, “o bode criado preso depende de uma ração alimentar
diária que o sertanejo não tem condições de oferecer. E é nesse particular que
qualquer lei que limite o seu exercício representa uma ameaça ao sistema”
(PLANO..., 2008, p. 28). É nesse contexto que as comunidades de fundos de pasto
começam a se organizar, na chamada “luta do bode solto”. Na década de 1980,
as comunidades iniciam um processo organizativo, como pessoa jurídica, para
receber o título coletivo da terra, conforme a Lei de Terras da Bahia (PLANO...,
2008).
Estas comunidades são formações socioeconômicas que configuram um
modelo singular de posse e uso da terra, cuja expressão social vai além da
sua validade como força produtiva. As propriedades coletivas são
ocupadas por uma comunidade de origem familiar comum, onde se
realiza, como atividade predominante, um pastoreio comunitário extensivo
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de gado de pequeno porte e, subsidiariamente, uma precária agricultura de
subsistência, representada, principalmente, pelos cultivos do milho, do
feijão e da mandioca (OLALDE; OLIVEIRA; GERMANI, 2007, p. 11).

O Território Velho Chico, mesmo sendo servido pelo navegável do Rio São
Francisco e seus afluentes, ficou isolado do resto do Estado e do país até o século
XVIII, quando, a partir desse momento surgiram às primeiras comunidades em
decorrência da penetração da pecuária extensiva. Assim, o espaço que hoje
denominamos de Território Velho Chico permaneceu com uma base econômica
frágil, apoiada na pecuária extensiva, na cana-de-açúcar e produtos de subsistência
e com baixo nível tecnológico, até a segunda metade da década de 1960. Nessa
época, com a construção das estradas interestaduais Brasília-Barreiras-Ibotirama,
BR 242 (ligando Salvador ao Território), BR 135, e de outras vias estaduais e
municipais rompeu-se o isolamento regional. Embora, em muitos municípios ainda
prevalece a falta de infraestrutura necessária para a comunicação com os demais.
Com isso, já na década de 1980, verificavam-se alterações nos padrões de
distribuição espacial de seus habitantes que, em parte, deixaram a margem do São
Francisco e passaram a se concentrar em torno das rodovias. Ao mesmo tempo, no
Velho Chico, a economia se manteve predominantemente calcada nas atividades
agrícolas tradicionais. Na década de 1990, na região coexistiam grandes
propriedades, algumas das quais adotando tecnologias baseadas no produtivismo,
com vasto número de minifúndios, onde seu principal capital é à força de trabalho
familiar.
Iniciou-se o processo de modernização agrícola do Estado da Bahia, com a
transformação do cerrado no maior produtor de grãos do Nordeste; a composição
química dos solos, traduzida pela baixa fertilidade natural é compensada pelas
excelentes características físicas. considerando-se que a colonização deste setor do
território baiano passa da marca de duzentos anos, os estragos deixados pelos
novos ocupantes, em apenas 10% desse tempo já são motivo de preocupação para
os habitantes da região acostumados a desfrutar das disponibilidades apresentadas
pelos recursos florestais, pedológicos, hídricos, paisagísticos, enfim, por todo um
patrimônio construído (ROCHA, 2010).
Os dados do Projeto GeografAR, referente ao ano de 2006, registram um
total de 14 associações de fundos de pasto, distribuídas nos municípios de Brotas de
Macaúbas e Oliveira dos Brejinhos. No final dos anos de 1990, foi criada uma
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Central de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos dos Municípios de
Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas – CEAPRI, que congrega nove
associações filiadas: oito associações de fundo de pasto e um assentamento.
Em todos os municípios que fazem parte do Território Velho Chico, a
elevada concentração de terras é um aspecto marcante. Quan (2008), utilizando
os dados do Censo Agropecuário do IBGE 1995-1996, avaliou a concentração de
terras no Médio São Francisco, através do Índice de Gini6. O autor demonstra que
63,2% dos municípios do Médio São Francisco apresentam um grau de
concentração fundiária de “forte a muito forte” (0,701 a 0,900) e 15,8%, grau de
concentração de “muito forte a absoluta” (0,901 a 1,0). Esses percentuais são
superiores aos registrados para o conjunto dos municípios do estado da Bahia,
revelando que a concentração de terras, embora característica da estrutura
fundiária baiana, assume contornos acentuados nesse espaço.
É possível identificar fortemente os modos diferenciados de organização
das atividades produtivas no espaço rural do Velho Chico: o processo de
valorização das terras nos anos 1970 afetou o acesso à terra das comunidades
tradicionais, bem como provocou o surgimento de outras formas de propriedade,
caso dos projetos de irrigação (OLALDE; OLIVEIRA; GERMANI, 2007).
Com a introdução de novas técnicas de acesso à água através da
irrigação, redefiniram-se as atividades produtivas e, como consequência,
as relações de produção e a estrutura de poder local, assim em alguns
casos o ‘latifundiário’ virou ‘empresário’ (QUAN, 2008, p. 10).

Em função do seu processo de formação histórica, o Território Velho Chico
apresenta forte diversidade sociocultural, marcada pela presença do Rio São
Francisco que representa a identidade desse espaço.
Tendo o rio como a força motriz do povo, a região do Médio São
Francisco é ‘singular e plural’. Singular pelas peculiaridades individuais, pela
presença marcante do Rio São Francisco, fator determinante do
desenvolvimento regional; e plural pela diversidade de culturas e de
modos de vida presentes, pela identidade dos seus povos. É esta
mistura cultural que forma a identidade territorial do Velho Chico, pautada
nas condições econômica, social e cultural ligada ao rio. Rio que é o fio de

6

Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais
pobres e dos mais ricos. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os
20% mais ricos.
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inspiração dos artistas, da cultura e do povo ribeirinho (PLANO..., 2008, p.
13).

Conforme os dados do Projeto GeografAR, referente ao ano de 2006,
foram identificadas 61 comunidades rurais quilombolas, sendo a de Rio das Rãs,
no município de Bom Jesus da Lapa, a primeira área quilombola reconhecida no
país, nos anos de 1990. Estão presentes três aldeias ou agrupamentos indígenas:
os povos Tuxá, em Ibotirama, Kiriri, em Muquém do São Francisco, e Pankaru, em
Serra do Ramalho e em Muquém do São Francisco.
Conforme os dados do Censo 2000, o grau de urbanização do Território é
de apenas 43%, denotando a predominância de municípios caracteristicamente
rurais. Somente três municípios possuem grau de urbanização acima de 60%: Bom
Jesus da Lapa (69,3%), Ibotirama (67,8%) e Morpará (63,9%). Os municípios que
compõem o Território Velho Chico são pouco populosos, sendo o maior contingente
populacional encontrado em Bom Jesus da Lapa, com 54.421 habitantes, seguido
dos municípios de Barra, 44.203 habitantes, e de Serra do Ramalho, 32.600
habitantes (Tabela 1).
Tabela 1 - População urbana e rural e grau de urbanização – Território Velho Chico

Municípios

População Residente
Total
Urbana
Rural

Barra
44.203
19.641
24.562
Bom Jesus da Lapa
54.421
37.726
16.695
Brotas de Macaúbas
13.003
3.050
9.953
Carinhanha
27.272
10.483
16.789
Feira da Mata
6.235
2.822
3.413
Ibotirama
24.149
16.384
7.765
Igaporã
14.557
7.101
7.456
Malhada
15.614
6.073
9.541
Matina
10.242
2.759
7.483
Morpará
8.597
5.494
3.103
Muquém do São Francisco
9.052
997
8.055
Oliveira dos Brejinhos
21.670
5.817
15.853
Paratinga
27.679
9.067
18.612
Riacho de Santana
28.643
11.011
17.632
Serra do Ramalho
32.600
3.742
28.858
Sítio do Mato
11.752
6.470
5.282
Território Velho Chico
349.689
148.637
201.052
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000).

Grau de
urbanização
(%)
44,4
69,3
23,5
38,4
45,3
67,8
48,8
38,9
26,9
63,9
11,0
26,8
32,8
38,4
11,5
55,1
43,0
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Os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
(SEI) para o Produto Interno Bruto (PIB) denotam uma estrutura setorial em que
predomina, em todos os municípios, o setor de serviços, seguido da agropecuária.
A participação da agropecuária no PIB chega a atingir 41,94% no município de
Feira da Mata; a menor participação desse segmento é registrada em Ibotirama
(5,63%). Os serviços representam acima de 50% em todos os municípios, com
destaque para Ibotirama, com 83,46%, e Barra, com 82,24% (Tabela 2).
Tabela 2 - Estrutura setorial do PIB Municipal – Território Velho Chico

Município

Agropecuária

Setores
(%)
Indústria

Serviço
s
8,64
28,16
63,2
Bahia
1
Barra
7,48
10,28
82,2
Bom Jesus da Lapa
22,93
9,71
67,3
4
6
Brotas de Macaúbas
12,09
10,36
77,5
4
Carinhanha
13,46
13,26
73,2
8
Feira da Mata
41,94
5,93
52,1
3
Ibotirama
5,63
10,91
83,4
6
Igaporã
15,17
10,58
74,2
6
Malhada
26,95
9,26
63,7
9
Matina
12,34
10,54
77,1
2
Morpará
15,72
9,61
74,6
7
Muquém de São Francisco
31,56
7,72
60,7
3
Oliveira dos Brejinhos
9,59
11,49
78,9
1
Paratinga
17,00
9,32
73,6
8
Riacho de Santana
30,72
9,01
60,2
8
Serra do Ramalho
28,59
7,85
63,5
7
Sítio do Mato
36,70
7,39
55,9
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (2007).1

O PIB do Território Velho Chico atingiu R$ 1.190,84 milhões em 2007, com
destaque para Bom Jesus da Lapa, que teve uma participação de 24,35% nesse
total. A participação do Território na produção do estado da Bahia é insignificante
(representa apenas 1,08% do PIB estadual), refletindo a grande concentração
espacial da economia baiana. O maior PIB per capita, de acordo com os dados
da SEI para o ano de 2007, foi registrado no município de Bom Jesus da Lapa (R$
4.662,16) e o menor, no município de Matina (R$ 2.048,58).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador que procura
avaliar o nível de desenvolvimento associando três dimensões básicas: educação,
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saúde e renda. Apesar de não conseguir refletir as diferenças entre essas
dimensões, por ser uma síntese de indicadores, o IDH serve como referência
para os níveis de qualidade de vida de uma população. No Território Velho
Chico, os municípios podem ser classificados como de médio IDH. Para o ano de
2002, conforme dados do IPEA/Fundação João Pinheiro/PNUD, o mais baixo IDH
municipal foi encontrado em Malhada (0,575) e o mais alto, em Ibotirama (0,698). No
ranking estadual para o IDH, considerando os 417 municípios baianos, Ibotirama
está na 27ª classificação.
De acordo com os dados do Censo Agropecuário 2006, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Território Velho Chico possui
31.256

estabelecimentos familiares, o que representa 88,6% do total de

estabelecimentos rurais existentes, revelando a importância desse segmento. Os
números sobre a área desses estabelecimentos revelam a elevada concentração
de terras: os estabelecimentos familiares ocupam apenas 45% da área total dos
estabelecimentos rurais. Considerando a condição do produtor em relação às
terras, do conjunto dos estabelecimentos rurais do Território, vale destacar que 16%
não são proprietários. Na atividade agrícola, predomina no Território as culturas
tradicionais, como o feijão, o milho e a mandioca.
Importante também destacar a existência de alguns polos de atividade
econômica, como os perímetros irrigados, situados principalmente nos municípios
de Bom Jesus da Lapa e Barra. Quan (2008, p. 15) chama a atenção para a
existência de um “[...] crescente processo da conversão de terras de uso comum
à possibilidade de apropriação individual e à sua consequente conversão ao
mercado”. Em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, foi implantado, no final dos anos
de 1980, o Projeto Formoso, perímetro irrigado da Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). O município é destaque
na produção de frutas no Vale do São Francisco, em especial a produção de banana.
Outra atividade em expansão no Território Velho Chico é a produção de
mel, particularmente no município de Ibotirama. Em função do Rio São
Francisco e de seus afluentes, a pesca também tem grande relevância no Território
enquanto atividade econômica, prevalecendo a pesca de subsistência. Conforme
dados do MDA (BRASIL, 2010b), foi identificado no Território um total de 6.522
famílias de pescadores.
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Considerando as atividades não agrícolas, destaca-se a produção de
artesanato em palha, particularmente em Feira da Mata, Bom Jesus da Lapa,
Ibotirama e Muquém do São Francisco, municípios cuja atividade é orientada pelo
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Bom Jesus da Lapa é conhecido ainda pelo turismo religioso, com a
segunda maior festa religiosa católica no país, que acontece no mês de agosto e
atrai fiéis para a Procissão ou Romaria de Bom Jesus. Além de ser um centro de
turismo religioso, o que promoveu uma melhor estrutura comercial e hoteleira, o
município tem uma boa localização, situando-se em um entroncamento rodoviário,
que liga Salvador a Barreiras e Brasília. Esses elementos geraram maior
dinamismo para Bom Jesus da Lapa, também beneficiado pela construção de uma
das três pontes existentes sobre o Rio São Francisco. De fato, apresenta,
dentre os municípios do Território, a melhor infraestrutura urbana.
Note-se que também existe no Território um potencial arqueológico
ainda pouco conhecido, nos municípios de Carinhanha, Malhada, Matina,
Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas.
Os movimentos sociais tiveram um desenvolvimento significativo no
Território, com a importante presença da Igreja Católica através da s du as
Diocese s de Barra e Bo m Jesu s da Lapa no apoio e na organização das
comunidades pobres. Com esse intuito, foi criada, em 1971, a Fundação de
Desenvolvimento

Integrado

do

São Francisco

(FUNDIFRAN),

organização

vinculada à Igreja, com sede no município de Ibotirama. Sua origem, associada às
ações desenvolvimentistas da Igreja Católica, na Diocese de Barra, tem uma
característica mais assistencialista. Contudo, na década de 1980, no contexto do
processo de democratização, “[...] foi assumindo uma intervenção mais politizada,
assessorando grupos de trabalhadores na luta pela terra, acompanhando a
implantação de pequenos projetos produtivos e se pautando nos princípios de
educação popular” (LEITE, 2006, p. 73). Nos anos mais recentes, a organização
assume um caráter socioambientalista, envolvendo-se particularmente nas questões
sobre a defesa do Rio São Francisco.
Além das comunidades tradicionais, são encontrados no Território muitos
assentamentos

de

reforma

agrária

e

acampamentos,

organizados

pela

Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas
(CETA). Essa organização surgiu a partir do Projeto Lumiar, em 1996, e é formada
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por trabalhadores que lutam pela terra e por assentados de reforma agrária.
Conforme Leite (2006, p. 73), a CETA foi assessorada, inicialmente, pela
FUNDIFRAN e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), organizações que tinham
um posicionamento mais afastado “[...] das posições e procedimentos do MST, daí
o intuito de contribuir na estruturação de um movimento que minimamente
tencionasse sua hegemonia”.
Com efeito, os conflitos d e terra fazem parte da história do Território
Velho Chico, refletindo uma realidade agrária concentradora e excludente. O
Território é considerado área reformada prioritária de atuação do INCRA, de
acordo com os critérios de concentração fundiária, número de acampamentos,
número de assentamentos e de agricultores familiares (PLANO..., 2008). O Projeto
GeografAR, no ano de 2006, identificou 51 projetos de reforma agrária, com 8.029
famílias assentadas; a média do tamanho das propriedades é de 41,63 hectares,
bem abaixo do módulo regional. O primeiro assentamento de reforma agrária no
Território foi implantado em 1988, no município de Barra. Esses assentamentos
são atualmente encontrados em praticamente todos os municípios, com destaque
para Sítio do Mato, com 11 projetos de reforma agrária. Segundo o MDA (BRASIL,
2010a), existem 8.759 famílias assentadas no Velho Chico.

3.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO NO TERRITÓRIO VELHO
CHICO

O Território Velho Chico foi homologado em 25 de setembro de 2003 pelo
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e incluído no
Programa Territórios da Cidadania em fevereiro de 2008.
O Colegiado do Território Velho Chico, por sua vez, foi instituído em
outubro de 2003, reestruturado em junho de 2004 e ampliado em dezembro de
2005. Conforme o regimento interno do Conselho de Desenvolvimento Territorial do
Velho Chico, o Território é gerido pelo Colegiado Territorial, denominado Conselho
de Desenvolvimento Territorial (CODETER), de caráter paritário, reformulado em
08 de abril de 2008. O CODETER é composto por representantes das instituições
da sociedade civil, com atuação comprovada e estrutura funcional no Território, e
dos

poderes

públicos

instituídos

da

esfera

municipal, estadual e federal,

respeitando as representações dos segmentos sociais.
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A estrutura do CODETER possui as seguintes instâncias: Plenária, Núcleo
Executivo e Núcleo Técnico (Figura 9). A Plenária Territorial é o órgão
colegiado superior ao qual competem todas as decisões estratégicas ligadas ao
processo de desenvolvimento territorial. O Núcleo Executivo é eleito pela Plenária
Territorial com representações das forças estratégicas atuantes no território, de
caráter paritário, sendo formado por oito membros entre poder público e
sociedade civil. O Núcleo Técnico é constituído por profissionais contratados e/ou
cedidos, por tempo determinado, para prestar serviços de articulação, consultoria
e coordenação de programas e projetos territoriais. Sua principal atribuição é o apoio
técnico ao Núcleo Executivo e ao Colegiado.
Uma das atribuições do CODETER é estimular a criação de Câmaras
Técnicas Temáticas, redes territoriais de prestação de serviços (assistência técnica,
economia solidária, capacitação, educação, cultura, tecnologias apropriadas,
informação/divulgação, entre outras), bem como apoiar a sua estruturação e
operacionalização. As Câmaras Técnicas são formadas conforme a necessidade
demandada pelo Território, de acordo com o plano de ações integradas e os eixos
estratégicos.
Figura 5 - Estrutura do Colegiado Territorial do Velho Chico

Fonte: Brasil (2008a).
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A formação do Território Velho Chico teve início em 2003, quando
ocorreu uma reunião convocada pela CODEVASF - 2ª e pela Unidade Avançada do
INCRA de Bom Jesus da Lapa, cujo objetivo era discutir questões relacionadas aos
projetos do Pronaf-Infraestrutura e ao tema do desenvolvimento sustentável. Nessa
ocasião, foram chamados diversos atores sociais (incluindo poder público e
sociedade civil) da região do Baixo Médio São Francisco, tendo participado 60
representantes. Essa foi a primeira oficina territorial, tendo ocorrido um debate
sobre a política de desenvolvimento territorial, orientado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA). O objetivo maior era iniciar um processo de
sensibilização dos atores para essa política. Alguns eixos de desenvolvimento do
Território começaram a ser identificados, e foi feita uma discussão sobre os entraves
para esse desenvolvimento. Um dos pontos mais enfatizados foi a construção do
conceito de territorialidade; foram, também, apresentados e discutidos projetos
econômicos direcionados, em grande parte, para a verticalização da produção da
agricultura familiar.
Nessa

oficina,

foram escolhidas

21

organizações

para integrar

a

Comissão de Instalação das Ações Territoriais – CIAT (Quadro 2 ), também
chamada de Grupo Gestor, responsável pelo processo de avaliação e síntese dos
projetos que seriam apresentados pelos grupos formados a partir das organizações
presentes direcionados para temáticas específicas. Em julho de 2004, foi
oficializado o Colegiado e indicada a Fundação de Desenvolvimento Integrado do
São Francisco (FUNDIFRAN) como entidade de referência do Território, ou seja, a
entidade encarregada de realizar a articulação territorial, através de um convênio
com o MDA, tendo sido escolhido também o assessor territorial.

87
Quadro 2 - Membros da Comissão de Instalação das Ações Territoriais (CIAT) em 2003 – Território
Velho Chico.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba –
CODEVASF
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. – EBDA, de Bom Jesus da Lapa
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, de Ibotirama
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, de Sítio do Mato

Poder Público

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, de Bom
Jesus da Lapa
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, de Barra
Banco do Brasil de Bom Jesus da Lapa
Universidade do Estado da Bahia
Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU
FUNDIFRAN
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas –
CETA
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia – FETAG, de Bom
Jesus da Lapa
Organização Terra e Liberdade – OTL
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
– CONAQ, de Bom Jesus da Lapa
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST
Central de Associações dos Produtores de Caprinos e Ovinos – CEAPRI
Polo Sindical
Escola Família Agrícola de Riacho de Santana
Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA

Sociedade civil

Fonte: Elaborado por Rocha (2010).

Os
homologados

municípios
na

que

compõem

o

Território

Velho

Chico

foram

3ª Oficina Estadual de Construção da Estratégia para o

Desenvolvimento Territorial, que ocorreu em abril de 2004.
As organizações foram sendo incorporadas ao Colegiado, na medida em
que as oficinas eram realizadas. Em dezembro de 2005, o CODETER apresentava
uma composição com 33 membros, sendo 15 representantes do poder público
(Quadro 1) e 18 representantes de organizações da sociedade civil (Quadro 3).
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Quadro 3 - Composição do Colegiado Territorial em 2005 Sociedade Civil, por segmento de
representação – Território Velho Chico.
Segmento de
representação

Organização
Cooperativa Regional dos Apicultores do Médio São Francisco – COOPAMESF
Cooperativa de Crédito de Economia Solidária – ECOSOL
Cooperativa
de Profissionais
em Assessoria e Consultoria
Técnica
ASCONTEC
Associação
das Escolas Comunitárias
Família
Agrícolas
da Bahia
AECOFABA
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – FETRAF
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia – FETAG
KIRIRI
PANKARU
TUXÁS
Centro de Estudo Socioambiental da Bacia do São Francisco – CESAB-SF
Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco – FUNDIFRAN
Associação Cultural dos Artistas de Ibotirama – ACARI
Articulação no Semiárido Brasileiro – RODA/ASA
Colônia de Pescadores
Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas
– CETA
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST
Organização Terra e Liberdade – OTL
Crédito Fundiário

– Cooperativas (03)
–

Educação do
campo (01)
Federações (02)

Indígenas (03)

ONGs (04)
Pescadores (01)

Reforma Agrária (04)

Fonte: Elaborado por Rocha (2010).

Em 2008, com a inclusão do Território Velho Chico no Programa
Territórios da Cidadania, o Colegiado foi atualizado, tendo por base o princípio da
paridade, passando a ser composto por 82 representantes, sendo 41 organizações
da sociedade civil e 41 do poder público. Dentre as organizações do poder
público, 0 9 representam a instância federal; 12, a instância estadual; e 20
abrangem instituições do âmbito municipal.
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Quadro 4 - Composição do Colegiado Territorial em 2008 Poder Público – Território Velho Chico.

Poder Público Federal

Poder Público Estadual

Poder Público Municipal

Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil
Caixa Econômica Federal
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba
Delegacia Regional do Trabalho
Fundação Nacional do Índio
Fundação Nacional da Saúde
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB
Associação dos Municípios da Serra Geral e Bahia do São Francisco –
AMAVALE
BAHIA PESCA
Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional – CAR
Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco
Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA
Diretoria Regional de Educação – DIREC
Diretoria Regional de Saúde – DIRES
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. – EBDA
Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. – EMBASA
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Câmaras Municipais
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS
Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente –
COODEMA
Prefeituras (16)
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Fonte: Elaborado por Rocha (2010).

Já as organizações da sociedade civil abrangem um conjunto diversificado,
desde os sindicatos de agricultores, cooperativas e associações, até organizações
não governamentais, bem como organizações que representam os segmentos da
reforma agrária, dos quilombolas e dos pescadores.
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Quadro 5 - Composição do Colegiado Territorial em 2008 - Sociedade Civil, por segmento de
representação – Território Velho Chico.
Organização

Segmento de representação

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais - STR

Agricultura Familiar (09)

Cooperativa Regional dos Apicultores do Médio São Francisco –
OOPAMESF
Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar e Derivados do Município
de Paratinga Ltda. – COOPACANA
Cooperativa Agro Mineral Sem Fronteiras Ltda. – CASEF
AMFORMOSO
AMUBSF
Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA
Cooperativa de Profissionais em Assessoria e Consultoria Técnica –
ASCONTEC
Cooperativa de Trabalho do Estado da Bahia – COOTEBA
Associação dos Produtores de Cana e Outros Derivados – APROCANA
Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL
Cooperativa de Crédito de Economia Solidária – ECOSOL
Associação Cultural dos Artistas de Ibotirama – ACARI
ASSALA
Associação das Escolas Comunitárias Família Agrícolas da Bahia –
AECOFABA

Cooperativas de Produção
(03)

Artesanato (02)
Articulação
Assistência Técnica (02)

Brejos
Comércio e Indústria
Crédito Solidário
Cultural (02)
Escolas Família
Agrícola

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – FETRAF

Federação Agricultura
Familiar

Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia – FETAG

Federação Sindical

Central de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos dos Municípios
de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas – CEAPRI
DIOCESES DE BARRA E BOM JESUS DA LAPA
KIRIRI
PANKARU
TUXÁS
Centro de Estudo Socioambiental da Bacia do São Francisco – CESAB - SF
Fundação
de Desenvolvimento
Integrado
do São Francisco
FUNDIFRAN
Colônia de Pescadores
Central Regional dos Quilombolas – CRQ
APNCF
Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e
Quilombolas – CETA

Fundo de Pasto
Igreja Católica
Indígenas (03)

–

Organização Não
Governamental
Socioambiental (02)
Pescadores
Quilombolas

Reforma Agrária (06)

Movimento de Libertação dos Trabalhadores sem Terra – MLST
Movimento de Luta pela Terra – MLT
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST
Organização Terra e Liberdade – OTL
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado da Bahia

Servidores Públicos

Fonte: Elaborado por Rocha (2010).

O

Núcleo

Executivo

está

formado

pelas

seguintes

organizações:

FUNDIFRAN, ASCONTEC, AECOFABA e FETAG (sociedade civil) e CODEVASF,
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EBDA e as Prefeituras de Muquém do São Francisco e Carinhanha (poder
público). No Núcleo Técnico estão representadas as seguintes organizações:
ASCONTEC (três representantes), FUNDIFRAN (dois representantes), ASCOOB,
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (articulador territorial de cultura),
Movimento Feminista 8 de março – MF-8, EBDA de Ibotirama, Prefeitura
Municipal de Igaporã e CODEVASF.
A despeito do que até aqui foi discutido nesse capítulo, os problemas sociais
e políticos mobilizam a organização do poder público e da sociedade civil, de grupos
sociais, de segmentos econômicos, entre outros; para um enfrentamento das
situações que são agravadas pelo mau uso dos recursos naturais que têm como
resultado o empobrecimento da região. Entendendo que a divisão territorial é uma
política de gestão adotada com o intuito de diminuir as disparidades regionais e a
pobreza, no capítulo I foi abordado o conceito de desenvolvimento para assegurar a
compreensão dada no enfoque de gestão social adotado pelo MDA.
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“O pai dos pais dos meus pais
Me disse em sinais
Que um dia nossos ancestrais
Se renovariam, se revelaria”.

- Carlos Villela -
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4 METODOLOGIA

O processo de investigação levou em consideração a complexidade de uma
pesquisa empírica, direcionada para compreender a relação entre Educação
Ambiental (EA) e Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS) no Território Velho
Chico (TVC), e para explicitar a rede de interferências que podem ser observadas
em um campo empírico delimitado, como visto neste estudo. Embora note-se o
planejamento e o direcionamento, comuns a qualquer pesquisa, podemos considerar
as singularidades do pesquisador, o que atribui uma dinâmica própria à construção
da pesquisa e à escolha dos procedimentos metodológicos.
Visto que o objeto desta pesquisa é analisar as práticas sociais de EA
desenvolvidas

no

Território

Velho

Chico,

relacionando-as

com

o

seu

desenvolvimento territorial, fez-se necessário compreender a realidade social,
econômica e educacional, bem como a dinâmica territorial do TVC em sua
totalidade. Assim, as opções teórico-metodológicas representam uma forma de
apreensão da realidade concreta, e tais escolhas condicionaram os resultados dos
aspectos investigados e possibilitam a compreensão dos processos educacionais,
sociais e espaciais, associadamente.
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, de
aprofundamento em trabalhos já produzidos sobre desenvolvimento territorial
sustentável, principalmente aqueles que discorreram sobre como configuram-se as
práticas sociais de EA para o desenvolvimento territorial sustentável. A partir da
pesquisa bibliográfica, vislumbramos a possibilidade de referenciar-nos em estudos
de diversos autores que discutem o tema para fundamentar o desenrolar da
pesquisa. A proposta conceitual de desenvolvimento e território para esse trabalho
tem as suas bases nas contribuições de autores como: Furtado (1961), Lewis
(1960), Bursztyn (2008), Sachs (1993), Fávero e Santos (2002), Ladislau Dowbor
(2006), Almeida (1999), Kinlaw (1997), Mol e Spaargaren (2003), Claude Raffestin
(1993), Andrade (1995), Haesbaert (2004), Santos (2006; 2004), Quan, 2008,
Ferreira (2009); dentre outros. A adoção da discussão territorial nesta pesquisa tem,
como aspecto positivo, a visão de território assumida como dimensão social - muito
além da tradicional concepção geográfica que o concebe mero espaço de elementos
naturais, dominado por um Estado soberano, no processo de seu desenvolvimento
político-territorial.
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Além das discussões trazidas no âmbito do desenvolvimento territorial
sustentável, outras abordagens são extremamente importantes para a sua
compreensão deste estudo. Nesse sentido, procuramos trazer as concepções de
Educação Ambiental abordadas, respectiva e teoricamente, por autores como Lukas
(1981), Robottom & Hart (1993), Dias (1994), Tilbury (1995), Brügger (1999), Gadotti
(1997), Reigotta (1998), Sauvé (1999), Foladori (2000), Guimarães (2000), Lima
(2000), Orellana (2001), Sato (2001), Leff (2001), Carvalho (2004), Avelar Mutim
(2007), Sorrentino (1995), Ferraro Jr. (2002-2005), Cunha (2010), dentre outros, que
trabalham as concepções de Educação Ambiental voltadas para uma discussão no
campo social, bem como questiona o saber ambiental no âmbito da complexidade
das sociedades atuais.
A pesquisa apresenta características de natureza descritiva - já que as
considerações propostas pretendem descrever e interpretar a realidade investigada
– e tem como objetivo principal expor as características de determinada população
ou fenômeno, podendo estabelecer correlação entre os fatores relacionados com o
fenômeno estudado (GIL, 2008). Sua abordagem atende aos preceitos de uma
investigação qualitativa quando, conforme Köche (2009):
[...] estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um fenômeno sem
manipulá-las. Constata e avalia essas relações à medida que essas
variáveis se manifestam espontaneamente em fatos, situações e nas
condições que já existem. [...] Na pesquisa descritiva não há manipulação a
priori das variáveis. É feita a constatação de sua manifestação a posteriori
(KÖCHE, 2009, p. 124).

A partir desse entendimento, optamos por uma abordagem qualitativa,
considerando como dados qualitativos: descrições feitas pelos sujeitos; análise de
documentos; e interações entre os atores participantes. Isso não nos impede de
trabalhar com alguns dados quantitativos que, por ventura, venham a surgir no
decorrer da pesquisa, como: número de projetos e ações executados no território;
dados estatísticos contidos no PTDRS; dentre outros. Todas as informações são
importantes para o esclarecimento do objeto pesquisado. Contudo, privilegiaremos o
aspecto qualitativo, por entender que os depoimentos feitos pelos sujeitos servem
como uma fonte de interpretação do objeto a ser estudado e merecem tratamento
interpretativo.
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4.1 SUJEITOS DA PESQUISA

Com o intuito de elucidar a enormidade de dimensões presentes na análise
da relação entre EA e desenvolvimento territorial sustentável no TVC, a “escuta” aos
diferentes sujeitos da pesquisa fez-se necessária. Logo, foram participantes dessa
pesquisa pessoas que estão intimamente implicadas na relação EA – DTS – TVC,
tais como: representantes do CT do TVC; coordenadores e técnicos dos órgãos
responsáveis pela realização das ações contidas no PTDRS do TVC (propostas em
parceria com os governos federal, estadual e municipal para o DTS do território); e
representantes da comunidade ribeirinha – agricultores familiares, pescadores,
quilombolas, integrantes do MST e outros.
Os participantes da pesquisa foram consultados em diferentes momentos e
situações, a fim de cruzar as informações e corroborar as evidências da pesquisa.
Para a preservação da identidade dos sujeitos da pesquisa, pedido proferido por
quase todos os participantes, seus nomes foram substituídos pelos de peixes nativos
da bacia do rio, considerando que evidenciar suas espécies representa uma forma
de promover o reconhecimento da magnitude da importância do São Francisco para
a comunidade que habita suas margens.

4.2 PROCEDIMENTOS DE CAMPO E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
No livro “Estudo de caso: planejamento e métodos”, Robert Yin (2005)
propõe, para coletar os dados, o protocolo que, segundo o mesmo, contém
instrumento, procedimentos e regras gerais que norteariam o pesquisador em sua
pesquisa. De acordo com o autor, o estudo de caso como estratégia de pesquisa
compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento
incorporando abordagens específicas à coleta e análise de dados. Nesse sentido, o
estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma
característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente.
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo,
uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o
porquê de uma determinada situação que se supõe única em muitos aspectos,
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador
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não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o
percebe. Considerando o livre acesso ao universo da pesquisa e, ainda, que as
observações foram feitas durante os eventos locais, não houve previsão das datas
desses acontecimentos, e, assim, o instrumento foi adaptado às necessidades da
pesquisa e do pesquisador.
A abordagem investigativa escolhida possibilitou a utilização de uma
variedade de técnicas e instrumentos. Neste estudo foram incorporados como
instrumentos

para

comprovação

dos

objetivos

propostos

a

entrevista

semiestruturada, notas de campo, o questionário e a análise documental, pensando
em aumentar as possibilidades de evidências da pesquisa que, por sua vez, foram
apresentadas de forma sequencial, como podemos visualizar na figura a seguir:
Figura 6 - Instrumentos de coleta de dados

Fonte: Ivna Herbênia da Silva Souza

97

A análise documental, um dos procedimentos de coleta de dados utilizados
nesta pesquisa, buscou identificar nos documentos informações sobre o contexto
pesquisado e ainda validar as informações obtidas nas outras técnicas de coleta.
Para Ludke e André, (1986, p. 39).
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem
ser retiradas evidências que fundamentam as ações e declarações do
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.

Para a análise documental foram aproveitados como documentos o PTDRS
do TVC e o GESTAR77. As informações buscadas nesses documentos têm o intuito
de demonstrar como acontece a gestão socioambiental dentro do território e como
esses instrumentos dialogam com as práticas sociais de EA relacionadas ao DT no
TVC.
A análise dos documentos teve como base a análise de conteúdos
sustentada por Bardin (2009), cujos procedimentos metodológicos serão descritos
ainda neste capítulo.
Outro aspecto importante deste trabalho reside no fato de que não
consideramos que realizar uma pesquisa bibliográfica ou análise documental sobre o
tema seja suficiente para entendermos todo o processo investigativo. Nessa
perspectiva, e visando o levantamento de dados que pudessem ajudar a esclarecer
melhor o objeto da investigação, relacionando prática e teoria, utilizamos,
primeiramente, a aplicação de questionários. Segundo Gil (2002), entende-se por
questionário,
[...] um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo
pesquisado. A elaboração de um questionário consiste basicamente em
traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Não
existindo normas a respeito para a sua elaboração. Todavia, é possível,
com base na experiência dos pesquisadores, definir algumas regras práticas
(GIL, 2002, p. 114).

7

O Projeto Nacional de Gestão Ambiental Rural (GESTAR) é uma política pública de gestão
ambiental rural, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e concebida para incorporar e
institucionalizar as recomendações da Agenda 21 Brasileira, emanadas da Conferência das Nações
Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) e as do Compromisso Terceiro da Declaração de
Roma sobre Segurança Alimentar Mundial.
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Os questionários foram aplicados aos técnicos e coordenadores, contratados
pelos órgãos – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola - EBDA, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF – responsáveis pelas
ações e execução dos projetos e programas definidos no PTDRS do TVC; e para
alguns membros de comunidades (agricultores familiares, quilombolas, comunidades
carentes e indígenas), além de algumas escolas visitadas; tendo como objetivo
entender como as práticas de EA estão sendo materializadas no dia a dia no
território e para a promoção da sua sustentabilidade.
O outro instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa foi a
entrevista semiestruturada, considerando que esta técnica possa ajudar-nos a
elucidar os questionamentos apontados nos objetivos específicos. Nos primeiros
momentos dos trabalhos de campo, as entrevistas tiveram caráter exploratório,
norteadas por questões gerais, de forma aberta, breve e objetiva.
De acordo com Gil (2002, p. 117), o processo da entrevista,
[...] pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa
situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra
responde. Essa técnica apresenta uma maior flexibilização, tanto que, pode
assumir diversas formas. A estratégia para a realização de entrevistas em
levantamento deve considerar duas etapas fundamentais: a especificação
dos dados que se pretendem obter e a escolha e formulação das perguntas.
[...] a entrevista semiestruturada é guiada por relação de pontos de
interesse que o investigador vai explorando ao longo do seu curso.

As entrevistas foram direcionadas aos membros representantes dos órgãos
públicos, CT e representantes da comunidade, com o objetivo de fazer um
levantamento das principais questões que envolvem o objeto de investigação, e para
obter as impressões que os entrevistados possuem sobre as contribuições das
ações e práticas de EA para o desenvolvimento territorial sustentável no TVC. As
informações almejadas foram especificadas antecipadamente. Entretanto, sua
sequência foi definida conforme contexto e característica de cada bloco dos sujeitos
entrevistados.
Foi utilizada como instrumento para registro das entrevistas uma filmadora
para facilitar a escuta, análise das impressões e comunicações não verbais do
entrevistado. Porém, seu uso somente deu-se após consulta e permissão do
entrevistado. Inicialmente, a presença de um instrumento de registro das falas
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causou um pouco de desconforto no processo da entrevista. Em alguns casos, foi
solicitado que o aparelho celular não fosse utilizado para o registro das falas. Nesses
casos, especificamente, a entrevista deu-se de forma diferente: à medida que as
perguntas eram feitas, o entrevistado ditava a resposta para ser anotada em um
bloco. Nos casos em que o celular foi permitido para registro das falas, os sujeitos
da pesquisa mostraram-se bastante à vontade, sobretudo por que o objeto da
entrevista era de seu interesse.
Ainda

para

levantamento

dos

dados

qualitativos,

foram

utilizadas

observações. No papel de participante como observador, o pesquisador teve o
prévio consentimento por parte da comunidade a ser observada. Os sujeitos, neste
caso, sabem do caráter científico do estudo, podendo haver acordos, algumas
obrigações e promessas, discutidas antes do início da pesquisa. Segundo Moreira
(2002, p. 53), “um bom acordo pode significar o sucesso ou fracasso da pesquisa.
Se esta ficar sujeita a restrições de tempo, acesso ou amostra imposta pelos sujeitos
ao início dos trabalhos, isto pode seriamente atrapalhar o estudo ou qualidade dos
dados coletados”.
Para o registro das observações foram utilizadas notas de campo, sob as
orientações de Lüdke e André (1986), estas consistem em registros coletados
durante uma observação, sendo necessário um planejamento prévio do que deve
ser anotado e observado, delimitando claramente o foco da investigação para não
desviar da proposta inicial da pesquisa.
Uma vez que o estudo de caso permite que o pesquisador relate suas
experiências durante o estudo, foram trazidas notas de campo mostrando os
momentos das entrevistas, o levantamento dos temas discutidos no TVC e as
reflexões sobre os aspectos observados. As notas de campo guiaram o pesquisador
para uma definição de quais evidências seriam relevantes para a compreensão do
objeto pesquisado e do seu contexto, conforme ilustra o quadro abaixo.

100

Quadro 6 - Elementos para investigação, informações e procedimentos para a análise de dados.
DIMENSÕES DA
INVESTIGAÇÃO

INFORMAÇÕES
REQUERIDAS

PROCEDIMENTOS PARA A
COLETA DE DADOS

PERGUNTAS NORTEADORAS

QUESTIONÁRIOS

QUAIS SÃO AS PERCEPÇÕES /
CONCEPÇÕES / SIGNIFICADOS
QUE OS SUJEITOS TEM ACERCA
DOS
CONCEITOS
DE
TERRITÓRIO, EA E DTS?

COMITÊ TÉCNICO DO TVC
COORDENADORES
DE
ÓRGÃOS PÚBLICOS: EBDA,
CODEVASF, UNEB
TÉCNICOS DA EBDA, INCRA,
CODEVASF

SUJEITOS

MEMBROS DA COMUNIDADE:
QUILOMBOS,
AGRICULTORES
FAMILIARES, PESCADORES,
ETC.

PROCESSOS

PLANO
TERRITORIAL
DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL DO TVC –
PTDRS

ENTREVISTAS
OBSERVAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS

PROGRAMA
DE
GESTÃO
AMBIENTAL - GESTAR

COMO ESTÁ PROPOSTO NO
PTDRS DO TVC E NO GESTAR A
ARTICULAÇÃO PARA A GESTÃO
E EXECUÇÃO DAS PRÁTICAS E
AÇÕES DE EA A SEREM
DESENVOLVIDAS
NO
TERRITÓRIO VELHO CHICO?

REUNIÕES DO COLEGIADO
TERRITORIAL

EVENTOS

EVENTOS REALIZADOS NO
TERRITÓRIO

OBSERVAÇÃO

COMO SE CONFIGURAM AS
PRÁTICAS SOCIAIS DE EA NO
TVC?

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
JUNTO A COMUNIDADE

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1994)

No intuito de encontrar sentido para as falas e ações (na análise do
documento legal do TVC e na percepção da comunidade sobre os conceitos dos
temas ligados à pergunta e sobre o entendimento de como as práticas de EA estão
sendo desenvolvidas no território), foram utilizados os esquemas de análise de
conteúdo que, conforme Bardin (1979, p. 42),
[...] representa um conjunto de técnicas de análise das comuni cações
que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos as condições de
produção e recepção dessas mensagens.

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das
falas, realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e
documentos. Geralmente, todos os procedimentos levam a relacionar estruturas
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semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados
e articular a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que determinam
suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processos de
produção de mensagem. Existem várias modalidades de análise de conteúdo,
dentre as quais podemos destacar: análise lexical, análise de expressão, análise
de relações, análise temática e análise de enunciação. Esse conjunto analítico
visa a dar consistência interna as operações (MINAYO, 2007).
Foram empregados como suportes de código linguístico - as notas,
questionários e documentos, e, como código oral - as entrevistas. O modelo para a
apreciação do conteúdo foi a análise temática, porque é considerada apropriada
para as investigações qualitativas. Para Minayo (2007, p. 316), a análise temática
consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação
cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico
visado.
A análise de conteúdo utilizada nesta pesquisa foi a técnica do Discurso do
Sujeito Coletivo – DSC, que é uma proposta de organização e tabulação de dados,
qualitativos e de natureza verbal, cuja matéria-prima foi obtida dos depoimentos.
“Sob a forma de um ou vários discursos-síntese escritos na primeira pessoa do
singular, esse expediente visa expressar o pensamento de uma coletividade, como
se esta coletividade fosse a emissora de um discurso”. Lefèvre e Lefèvre (2000).
Tendo como fundamento a teoria da Representação Social e seus pressupostos
sociológicos, essa proposta consiste basicamente em analisar o material verbal
coletado, extraído de cada um dos depoimentos.
Ao final da pesquisa estabelecemos ligações entre todos os dados coletados
nos questionários, notas de campo, análise documental e entrevistas frente aos
objetivos propostos para este estudo.

4.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE

A definição das categorias de análise tem como objetivo possibilitar
respostas às questões antes propostas. Categoria é entendida como um conjunto de
elementos ou aspectos com características comuns ou que relacionam-se entre si.
Utilizam-se categorias com a finalidade de estabelecer classificações, a partir do
agrupamento de elementos, ideias ou expressões que agreguem o mesmo conceito.
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(MINAYO, 2007). As categorias de análise devem ser estruturadas obedecendo aos
seguintes princípios:
 As categorias são estabelecidas com base em critério único;
 As

categorias

estabelecidas

propiciam

respostas

às

questões

orientadoras da pesquisa;
 As categorias são mutuamente exclusivas - ou seja, as respostas às
questões somente podem ser alocadas a uma categoria específica.
As categorias foram escolhidas tendo como referência o problema e os
objetivos da pesquisa, cuja função foi a de traçar o que seria pesquisado,
possibilitando responder às questões norteadoras de maneira apropriada.
Assim, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise:
 Concepções acerca dos conceitos de território, Educação Ambiental,
Desenvolvimento Territorial Sustentável e da relação entre a EA e o DTS;
 Práticas e ações de EA desenvolvidas no TVC;
 Relação entre as perspectivas e práticas sociais de EA e o DTS no TVC.
Assim, de acordo com Minayo (2007), os procedimentos metodológicos para
a análise dos conteúdos foram estabelecidos conforme etapas abaixo, para a
análise e interpretação de uma pesquisa qualitativa:
 Pré-análise: organização do que vai ser analisado; exploração do material
por meio de várias leituras; também é chamada de "leitura flutuante".
 Exploração do material: é o momento em que se codifica o material;
primeiro, faz-se um recorte do texto; após, escolhem-se regras de contagem; e,
por último, classificam-se e agregam-se os dados, organizando-os em categorias
teóricas ou empíricas.
 Tratamento dos resultados: nesta fase, trabalham-se os dados brutos,
permitindo destaque para as informações obtidas, as quais serão interpretadas a luz
do quadro.

103

“O Rio São Francisco, vítima de décadas de descaso e exploração insustentável, agoniza
lentamente. É imperativo um pacto nacional pela recuperação do rio. Os diagnósticos da
situação são amplamente conhecidos. [...] Precisamos passar do diagnóstico para o tratamento
real e efetivo, acima e além de quaisquer interesses regionais ou institucionais isolados e de
curto prazo. [...] O desenvolvimento do Nordeste brasileiro exige a superação da visão
preconceituosa do que seja a vida no semiárido. Já existe uma proposta básica, um indicativo
de caminho, para um projeto de desenvolvimento. Uma proposta viável em termos técnicos e
econômicos, além de socialmente justa e inclusiva. [...] Um modelo de desenvolvimento
sustentável é um importante componente de um projeto de país, que seja realmente
democrático, justo e inclusivo a toda população historicamente marginalizada. Mas, quaisquer
que sejam as dificuldades operacionais deste debate, é importante reafirmar a necessidade
de um modelo nascido de forma democrática e participativa.”

(Dom Luiz Flávio Cappio, bispo diocesano de Barra, BA)
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A pesquisa tem como escopo as práticas sociais de EA que são
desenvolvidas no Território Velho Chico (TVC) e a relação dessas práticas com o
Desenvolvimento Sustentável do território. Trata-se de um documento acadêmico
sobre o estudo de como se configuram as práticas sociais de EA no Território do
Velho Chico desde a homologação do TVC pelo Governo Federal através do
Programa Territórios da Cidadania. Nele estão presentes as concepções acerca dos
conceitos de território, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, bem
como a identificação e análise das práticas sociais de EA desenvolvidas no território
pela comunidade local e pelas entidades públicas presentes no TVC.
A pesquisa foi desenvolvida através de dados obtidos de análise
documental (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS do
TVC e o GESTAR), questionários, entrevistas e notas de campo de observações.
Utilizamos as notas de campo de observações relatadas em reuniões e eventos
onde foram discutidas as demandas do território e, por fim, entrevistas com sujeitos
da comunidade ribeirinha e representantes dos órgãos públicos, a fim de identificar
como se configuram as práticas sociais de EA desenvolvidas no referido território.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Depois de tecer, em capítulos anteriores, as considerações teóricas que
darão sustentação as análises da pesquisa, este capítulo tem a intenção de trazer
os resultados da coleta de dados e a análise da pesquisa de campo realizada entre
os meses de julho a outubro de 2012 e fevereiro a junho de 2013.
O estudo de caso desenvolveu-se em três etapas distintas, a saber:

Primeira etapa - Fase exploratória: esta etapa iniciou-se em março de 2012
através das observações e notas de campo de audiências públicas, reuniões e
eventos realizados no Território Velho Chico. A partir das observações, foram
delineadas as perguntas das entrevistas, tendo a necessidade de pesquisar em
outras fontes as práticas sociais de EA desenvolvidas no Território Velho Chico.

Segunda etapa - Coleta de dados: na coleta de dados foram utilizadas as
seguintes técnicas de pesquisa: análise documental, questionários e entrevistas
semiestruturadas.

Terceira etapa - Análise e interpretação dos dados com elaboração do
relatório.
Nas entrevistas procuramos questionar acerca das concepções dos sujeitos
– coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha – sobre o território, a EA e o
Desenvolvimento Sustentável e as práticas sociais de EA relacionadas com o
desenvolvimento do Território Velho Chico, partindo assim das questões cotidianas
para as mais amplas como as que envolve a problemática socioambiental.
Por se tratarem de sujeitos atuantes no território, através dos órgãos
públicos, movimentos sociais e representantes da comunidade local, todos se
dispuseram a participar da pesquisa. Todavia, alguns solicitaram que os nomes
fossem trocados no intuito de preservá-los perante o Comitê Técnico (CT) do
território, visto que compõem o corpo diretivo desse comitê.
Assim, dividimos análise dos dados em duas partes: A primeira voltada para
a análise das concepções dos sujeitos (coordenadores, técnicos e comunidade
ribeirinha) acerca dos conceitos de Território, EA e DS e, a segunda, voltada para a
análise das práticas sociais de EA desenvolvidas no TVC.
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6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS SUJEITOS
SOBRE O TERRITÓRIO
Desvendar como os sujeitos – coordenadores, técnicos e comunidade
ribeirinha – compreendiam o conceito de território era uma das questões
indispensáveis para começar a analisar a questão de como se configuram as
práticas sociais de EA no Território Velho Chico. Dessa maneira, a primeira questão
posta aos sujeitos participantes na entrevista foi: qual a sua compreensão do
conceito de território?
Para efeito de nossa análise acerca das concepções de território por parte
dos sujeitos – coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha – identificamos
alguns aspectos que integram essa dimensão territorial, aqui configurada por
elementos físicos (espaço geográfico) e pelas relações sociais. No entendimento dos
sujeitos, o território é visto como regionalização do espaço geográfico, baseado em
aspectos físicos, culturais, econômicos e de sentido de pertencimento – identidade.
Ou seja, os elementos físico-espaciais estão relacionados ao espaço geográfico em
sua totalidade, o que inclui o homem, o seu modo de vida e suas culturas. Já as
relações sociais são as intervenções humanas deixadas no território pela sociedade
sendo representadas, nesse caso, pelas diversas questões dentre elas as
socioambientais, que movimentam a dinâmica territorial.
As falas dos sujeitos participantes estão arroladas, a seguir, com nomes de
peixes nativos da bacia do rio São Francisco, nesta ordem: coordenadores
(Dourados), técnicos (Mandis) e comunidade ribeirinha (Surubins).
Quanto à compreensão dos sujeitos sobre o conceito de território,
observamos, no âmbito da amostra que 70% deles inserem além dos aspectos
geográficos, aspectos culturais e políticos na compreensão de território. Os relatos a
seguir demonstram essa visão.
Dourados – Território é o espaço percebido e ocupado pelas populações,
que desenvolvem suas culturas, seus modos de viver e de se relacionar
com o meio físico (biomas) e social, demarcando esses espaços,
construindo identidades culturais e de pertencimento ao território.
Mandis – É um espaço delimitado composto por pessoas, organizações e
instituições. Território não é somente espaço geográfico, mas também
espaço político. A relação das pessoas consigo mesmas e com a natureza,
transformando o espaço geográfico e construindo territórios. Que também
são subdivisões realizadas dentro de um estado com o intuito de
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implementar ações governamentais com objetividade e mais sucesso. É o
espaço de realização de ações (políticas ou programas) de uma
organização pública ou privada dentro do espaço de um território.

Complementando o discurso dos coordenadores e técnicos, Dourado 1
também deixa evidências de sua compreensão do território, e considera a relação
entre sociedade e Estado como parte constituinte do território,
É o lugar onde através de discussões participativas com a sociedade do
território; é feito um plano de ações e implementações, visando o
desenvolvimento sustentável do mesmo, em conjunto com os Governos:
Federal, Estadual e Municipal.

Para Dourado 1, o território se apresenta como um “espaço definido e
delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78). Essa visão tem
um sentido importante porque ao perceber a categoria poder como mediadora da
relação do homem-território possibilita-nos enxergar outras singularidades. Como
por exemplo, em quais circunstâncias as relações de poder implícitas nessa relação
homem-território implicam nas relações sociais projetadas nesse espaço/território?
Nesse sentido, problematizar a relação homem-território faz-se importante porque
nos ajuda a desvendar ideologias generalizadas, tipo: território apenas como espaço
geográfico, área de soberania do Estado, posse de um homem ou animal.
Perceber o diálogo existente entre o território e a sociedade possibilita
compreender a permanente interação dessa relação. Tal noção nos auxilia a traduzir
a indissociabilidade da relação entre território e as questões sociais (econômicas,
espaciais, ambientais), da qual resultam as condições de vida dos homens no
espaço e as marcas dessa presença no território, criando novos cursos de vida,
fluxos de comunicação e identidades próprias. Na compreensão de Saquet (2003, p.
10):
[...] o território é a expressão concreta/abstrata do espaço produzido a partir
das relações de poder, sejam elas econômicas, culturais, políticas e/ou
sociais. Para ele as relações são múltiplas e por isso os territórios também o
são, o que nos sugere a crer que o território é resultado do processo de
produção do e no espaço geográfico.

Desta forma, são as relações de poder, por meio de diferentes atores, que
se apropriando do espaço vão formar os territórios, imprimindo nestes suas
características relacionais de acordo com seus objetivos, que podem ter influencias
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de ordem econômica, política, cultural e até mesmo do meio natural (SAQUET,
2007).
Entre as falas identificadas, os representantes da comunidade ribeirinha,
correspondentes a 30% da amostra, demonstraram que têm uma compreensão
ingênua do território, a qual corresponde à noção de espacialidade, referindo-se ao
lugar onde os indivíduos vivem, relacionando o território ao espaço geográfico,
conforme podemos observar na fala a seguir:
Surubins - território é a representação de uma região do território da
cidadania. É um espaço onde se habita um povo ou comunidade, uma
organização ou uma instituição.

Destacamos, portanto, que na amostra analisada, 70% dos sujeitos
possuem uma representação de território atrelada à relação entre sociedadeespaço-tempo, caracterizada pelos poderes que agem no espaço e entre si, sendo
estas relações diferenciadas em um mesmo espaço e tempo. Constituindo-se,
portanto, em diversos territórios, frutos das diferentes relações de poder,
contextualizada por meio de ações e apropriações de diversos indivíduos, grupos de
indivíduos e instituições. E a outra parte da amostra, os 30% dos sujeitos, que
articula a noção de território atrelada a espacialidade, geralmente, relacionada ao
lugar onde se habita, que compreende o território na sua dimensão reducionista de
espaço geográfico.

6.1.1 Considerações sobre representações sociais dos sujeitos sobre
educação ambiental
Sabendo que a EA é um campo do conhecimento ainda em construção, a
forma de compreender, de perceber a temática da EA e suas relações, constituem
características das representações sociais e do conhecimento do senso comum. Em
outras palavras, como afirma Reigota (2007), “são conceitos articulados que tem sua
origem nas práticas sociais, dando sentido à realidade, produzindo identidades,
orientando condutas”. Desta forma, o entendimento da EA nesta pesquisa deve
partir da identificação das representações sociais das pessoas envolvidas no
processo educativo.
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De forma semelhante, Guimarães (2007) sublinha que,
[...] a educação ambiental deve ser uma concepção totalizadora de
Educação e que é possível quando resulta de um projeto políticopedagógico orgânico, construído coletivamente na interação escola e
comunidade, e articulado com os movimentos populares organizados
comprometidos com a preservação da vida em seu sentido mais profundo.
Não há educação ambiental sem participação política. Numa sociedade com
pouca tradição democrática como a nossa, a educação ambiental deveria
contribuir para o exercício da cidadania, no sentido de transformação social.
Além de aprofundar conhecimentos sobre as questões ambientais, criar
espaços participativos e desenvolver valores éticos que recuperem a
humanidade dos homens (GUIMARÃES, 2007, p. 68).

Dessa maneira, a EA oferece um espaço de aprendizagem social e
individual em seu sentido pleno da experiência de aprender, já que institui novos
modos de pensar, perceber, agir e enfrentar as transições do tempo em que se vive.
Neste sentido, procuramos identificar as concepções de EA dos diferentes grupos de
sujeitos entrevistados no intuito de elucidar algumas dúvidas que por ventura
viessem a surgir no decorrer da pesquisa.
Sendo assim, a segunda questão, também, indispensável para analisar o
problema da pesquisa diz respeito sobre a compreensão que os sujeitos
participantes (coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha) têm sobre o
conceito de Educação Ambiental (EA). Desse modo, a segunda questão posta aos
entrevistados foi: qual a sua compreensão do conceito de Educação Ambiental? O
entendimento da relação homem-natureza através da EA na visão dos sujeitos
participantes fez-se necessário para o entendimento e identificação de quais são as
práticas desenvolvidas por eles no TVC que acreditam ter relação com a EA.
A partir das respostas acerca das concepções de EA, conseguimos
identificar características interessantes que compõem a dinâmica ambiental
vivenciada pelos entrevistados. Para 40% dos entrevistados a EA é compreendida
como uma rede de interrelações, potencializadora de uma problemática ambiental e
por uma necessidade de construção de novas modalidades de relação dos homens
entre si e com a natureza.
Os coordenadores, em seu discurso, chamam a atenção para a EA como
uma forma de compreender e perceber a realidade como um espaço de aprendizado
social em seu sentido pleno da experiência de aprender, já que institui novos modos
de pensar, perceber e enfrentar a problemática ambiental do mundo contemporâneo.
O que pode ser observado na fala a seguir:
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Dourados – A EA é um tipo de educação que se preocupa com a formação
integral do ser humano visando uma relação mais equilibrada com as
questões socioambientais.

Na compreensão dos coordenadores, a EA é um componente essencial para
a construção de uma sociedade mais justa e solidária, capaz de superar a pobreza e
assegurar a própria sobrevivência da espécie humana.
De maneira mais genérica, os técnicos explicitam a compreensão da EA
reconhecendo-a como uma ação em que os indivíduos aprendem a conservar o
meio ambiente, adquirindo um posicionamento de conservador ambiental - os
educandos devem ser esclarecidos sobre como a poluição e o uso exagerado e
inadequado dos recursos naturais afetam o meio ambiente e repercutem na
qualidade de vida do local onde ele vive e no mundo.
Em conformidade com o discurso dos técnicos, a comunidade ribeirinha ao
externar sua compreensão da EA demonstra uma visão reducionista, destacando os
aspectos naturais e ecológicos, deixando de explorar os aspectos políticos,
econômicos e sociais, aspectos estes, contidos nas correntes teóricas defendidas
por vários autores (como pode ser observado no capítulo 2 dessa pesquisa).
A compreensão de EA partilhada por 60% da amostra dos entrevistados
(técnicos e comunidade ribeirinha) trouxe a tona uma realidade muito comum de
pensar a EA enquanto processo educativo. Entre as falas identificadas, seis
entrevistados, demonstraram ter uma compreensão reducionista da EA, a qual
corresponde à noção da EA voltada para uma educação que contempla aspectos
naturais e ecológicos (meio ambiente), deslocada da relação homem – natureza desenvolvimento. Cabe ressaltar que a atribuição à denominação reducionista, é por
parte da amostra conceber a EA embasada numa visão de educação ecológica
limitando-se a preservação do meio ambiente, como podemos visualizar nas falas a
seguir:
Mandis - EA é o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente
de forma consciente. Onde o ser humano se preocupa com ações
destinadas à natureza de forma a conservar e/ou melhorar o meio ambiente.
Surubins - educação ambiental é uma educação que ensina as pessoas a
conviver com a natureza sem degradar o meio ambiente.

Retomando

o

universo

da

amostra,

constatamos

na

visão

dos

coordenadores que a compreensão da EA remete a uma educação ambiental
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voltada para o entendimento das interrelações existentes entre homem-natureza, e
de como essas interrelações (constituídas através das questões biofísicas, políticas,
econômicas e culturais) interferem no modo de vida da sociedade.
Tal análise nos auxilia a situar o distanciamento existente entre as
concepções de EA proferidas pelos entrevistados - coordenadores, técnicos e
comunidade ribeirinha – dentro de um mesmo universo de amostragem. Como
características mais expressivas dessa compreensão de EA por 60% dos
entrevistados, se circunscritas no âmbito do fazer pedagógico, podemos atribuí-la ao
campo da EA conservadora ou comportamental (comprometida com a manutenção
do atual modelo de sociedade), destacando seu enfoque questões pontuais,
reducionista ou fragmentada para compreender a problemática ambiental instaurada
no mundo.
Na contramão desse contexto, e com bastante propriedade, Carvalho (2008)
concebe a EA como
[...] uma proposta educativa que nasce em um momento histórico de alta
complexidade. Faz parte de uma tentativa de responder aos sinais da
falência de todo um modo de vida, o qual já não sustenta as promessas de
felicidade, afluência, progresso e desenvolvimento (CARVALHO, 2008, p.
154).

De acordo com a autora a EA deve ser vista como um ato de transformação,
de modificação do sujeito ou de grupos sociais, visando superar as relações de
dominação e exclusão, que caracterizam a sociedade contemporânea.
Pensando

numa

perspectiva

mais

ampla,

partindo

do

contexto

problematizador do território, a visão ingênua da EA demonstrada na compreensão
da maior parte dos entrevistados deve ser trabalhada e ser repensada por todos. A
concepção reducionista da EA limita-se às abordagens ligadas diretamente aos
aspectos físicos, naturais ou construídos, buscando mudanças individuais de
comportamentos e atitudes para que seja ecologicamente corretos, reduzindo desta
forma, o papel da educação, pois apenas ensina a cuidar do ambiente.
Todavia, a EA proposta como instrumento norteador da relação homem –
natureza – desenvolvimento deve ser uma prática educativa que vise produzir
autonomia e não a dependência, buscando a emancipação de sujeitos, tornando-se
um mecanismo de transformação, visto que proporciona os indivíduos a intervir na
transformação da sociedade. Porém, para consolidar-se como prática libertadora,
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torna-se necessário, primeiramente, ampliarmos o nosso olhar e reconhecer o meio
ambiente como um espaço de inter-relações existentes entre fatores químicos,
físicos e socioculturais. Nesse sentido, a EA crítica, surge como uma prática
educativa que busca a solução para os problemas ambientais, tendo como principal
objetivo uma visão integrada do meio ambiente, a fim de promover o entendimento
da realidade e a emancipação dos sujeitos, através da busca individual e coletiva, à
solução dos problemas enfrentados.
A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e
interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como sinônimo da natureza
intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, sociedade e a
base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos dessa
relação se modificam dinâmica e mutuamente (CARVALHO, 2006, p. 37).

Carvalho (2006) nos diz que “a formação do indivíduo só faz sentido se
pensada em relação com o mundo em que ele vive e por ele é responsável”. Em
vista disto, salienta a autora que a Educação Ambiental Crítica tem por objetivo
contribuir para formar um sujeito ecológico, capaz de identificar e intervir nas
questões socioambientais.
Ao compreender a problemática ambiental como resultado de uma
sociedade construída sobre bases insustentáveis, ligadas a fatores políticos,
econômicos e socioculturais, a EA se coloca no campo dos fatores socioambientais,
tendo como desafio uma prática dialógica e participativa, com enfoque nas soluções
de problemas concretos vivenciados pela comunidade (KIST, 2010).
Sendo assim, entende-se que a EA voltada para o contexto territorial deve
ser compreendida como uma prática reflexiva, proporcionando e estimulando uma
leitura crítica da realidade e a compreensão dos problemas e conflitos ambientais
nela existentes, formando sujeitos capazes de decidir e atuar como agentes
transformadores, agindo e organizando-se individual e coletivamente e não uma
mera “capacitadora” das práticas que envolvem, apenas, o meio ambiente e a
preservação do lugar onde se vive.
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6.1.2 Considerações sobre representações socias

dos sujeitos sobre

desenvolvimento sustentável.
A concepção de Desenvolvimento Sustentável (DS) perpassa a ideia de
desenvolvimento para uma sociedade sustentável, na qual não podendo ignorar
suas dimensões culturais, nem as relações de poder existentes, tão pouco, o
reconhecimento dos limites de recursos oferecidos pela natureza. Sendo assim, para
entender como os sujeitos participantes (coordenadores, técnicos e comunidade
ribeirinha) compreendem a relação entre EA e o DTS, procuramos identificar quais
as concepções dos mesmos acerca do conceito de Desenvolvimento Sustentável.
Neste sentido, a terceira questão feita aos entrevistados foi: “qual a sua
compreensão sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável?”.
A partir das falas dos entrevistados, foi possível perceber que os
coordenadores e técnicos, em sua totalidade, ou seja, 70% da amostra, disseram
compreender o Desenvolvimento Sustentável como um processo que deve buscar a
superação dos déficits sociais, evidente nas necessidades básicas, não apenas
centrado na produção, assim como, no seu capital humano. Deve ser apropriado
não só aos recursos e ao meio ambiente, como também a cultura, histórias de vida e
gestão social88 do local onde ele vive.
Desta forma, quando questionados, coordenadores e técnicos responderam,
respectivamente, da seguinte forma:
Dourados - Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que busca
equilibrar os três pilares da sociedade humana: O econômico, o social e o
ambiental, buscando garantir a sobrevivência da espécie humana no
planeta. Trata-se de um paradigma que busca integrar desenvolvimento e
preservação ambiental, satisfação das necessidades das gerações atuais,
nos aspectos econômicos, sociais e culturais sem prejudicar o bem estar
das gerações futuras.
Mandis - Compreendemos o Desenvolvimento Sustentável como o conjunto
da realidade de modo interrelacionado, onde as pessoas procuram
satisfazer suas necessidades sem comprometer as gerações futuras. De
forma que as pessoas tenham acesso a terra a água; assistência técnica e
créditos adequados; comercialização e incremento de renda. Contudo, a
vida das pessoas não se restringe a produzir e aumentar renda. Ela é
também, cultura, festas, religião, educação em seus modos variados de ser,
aí incluída a educação escolar. Esse desenvolvimento será uma política que
contemple sistemática e constantemente todos esses aspectos, numa
8

Gestão social, nesse sentido, implica pensar a construção de um novo padrão de relação Estado e
sociedade, que se contrapõe a uma cultura política tradicional de oposição (ROCHA, 2010).
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perspectiva de sustentabilidade e de promoção do crescimento e da vida
integral das pessoas.

Abarcando

tais

concepções,

percebe-se

que

a

compreensão

de

Desenvolvimento Sustentável para coordenadores e técnicos está intimamente
relacionada à sustentabilidade, implicando na premissa de que é preciso definir
limites às possibilidades de crescimento. Neste sentido, com bastante propriedade
Jacobi (2003, p. 195) afirma que,
[...] a prevalência da sustentabilidade consiste em delinear um conjunto de
iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores ou
participantes sociais relevantes e ativos por meio de práticas educativas e
de um processo de diálogo que reforce o sentido de corresponsabilidade e
de constituição de valores éticos e sociais.

A sustentabilidade socioambiental ultrapassa o enfoque economicista do
desenvolvimento, ressignifica as práticas sociais e econômicas (CARIDE & MEIRA,
2001). Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável somente pode ser
entendido como um processo onde, de um lado, as restrições mais relevantes estão
relacionadas com a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e o marco institucional. De outro, entram em pauta as considerações
imprescindíveis às diferentes culturas, relações sociais, as múltiplas referências e
experiências tradicionais e vocações locais, em contraposição ao modelo de
desenvolvimento econômico e tecnológico como controle, resposta e saída aos
impasses ambientais (JACOBI, 2009).
Apresentando um contexto mais amplo da compreensão do conceito de
Desenvolvimento Sustentável, sem mencionar a questão social ou cultural, está a
comunidade ribeirinha, correspondente a 30% da amostra. Os entrevistados
disseram compreender DS desta forma:
Surubim - compreendemos o Desenvolvimento Sustentável como a
utilização racional dos recursos naturais pelo homem, possibilitando a sua
conservação renovação, e conseguindo ao mesmo tempo produzir, crescer
e se desenvolver economicamente.

O conceito de Desenvolvimento Sustentável ganhou múltiplas dimensões à
medida que os estudiosos passaram a incorporar outros aspectos das relações
sociais e dos indivíduos com a natureza. Essas várias dimensões (ambiental,
econômica, cultural, social e política) expressam a preocupação com os recursos
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naturais — com a produção e o consumo de bens e serviços, com os valores
pessoais e a cultura, com as necessidades básicas de subsistência, com as práticas
decisórias e a distribuição do poder no presente e no futuro.
Para se pensar o desenvolvimento sustentável, é preciso que ele não seja
centrado na lógica economicista. Os aspectos econômicos não podem ser
esquecidos, mas, para a promoção da cidadania, é necessário que a visão de
desenvolvimento tenha o ser humano e os interesses coletivos como ponto central.
Assim, devem ser levadas em consideração a qualidade de vida, a distribuição de
renda, a democratização do acesso aos serviços públicos e aos bens culturais, bem
como a socialização do poder. Nesse sentido, Cavalcanti (1997, p. 30) compreende
Desenvolvimento Sustentável da seguinte forma:
[...] o Desenvolvimento Sustentável significa qualificar o crescimento (no
sentido de preservar o meio ambiente, como base biofísica da economia) e
reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de preservar o
meio ambiente para gerações futuras.

Assim, partindo da premissa das falas dos entrevistados, podemos observar
que em sua maioria (70% da população da amostra) compreendem a construção do
Desenvolvimento Sustentável perpassa pela base do espaço local e o patrimônio
sociocultural das comunidades. Onde se ensejam os direitos da cidadania (ao se
articularem solidariamente), ao mesmo tempo em que, buscam o desenvolvimento
das potencialidades econômicas locais.
Nesse sentido, um dos principais desafios das políticas públicas diz respeito
à necessidade de “territorializar” a sustentabilidade ambiental e social do
desenvolvimento – o pensar globalmente, mas atuar localmente (MORIN, 2000). E,
ao mesmo tempo, dar sustentabilidade ao desenvolvimento local, ou seja, fazer com
que as atividades locais contribuam efetivamente para o aperfeiçoamento das
condições de vida da população e protejam o patrimônio a ser transmitido a
gerações futuras.
6.1.3 Considerações sobre representações sociais dos sujeitos sobre a relação
entre educação ambiental e desenvolvimento territorial sustentável.

A crise ambiental instaurada, atualmente, reflete um modelo de sociedade
que incentiva o consumismo, a individualidade, as relações de poder, exclusão e
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dominação. O homem e meio ambiente tem assim, sua relação modificada e os
impactos dessas mudanças são sentidos por todos. O entendimento dessa crise
ambiental reflete-se a nível global e local e que, de acordo com Guimarães (2007, p.
15), “a forma de superação dessa crise apresenta-se com o modelo de
desenvolvimento sustentável, que propõe associar desenvolvimento econômico com
preservação do meio ambiente, através da Educação Ambiental”. Sendo assim, a
produção sustentável emerge como um novo mecanismo de mercado para o
desenvolvimento e a educação ambiental como um processo gerador de novos
valores e conhecimentos para a construção da racionalidade ambiental.
Nesse sentido, entender como os sujeitos participantes (coordenadores,
técnicos e comunidade ribeirinha) compreendem a relação entre a Educação
Ambiental (EA) e o Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), no contexto do
território, perpassa compreender como os sujeitos inseridos no processo percebem a
EA, sua relação com os processos educativos e como isso pode levar ao
entendimento dos processos de desenvolvimento sustentável. Desta forma, a quarta
questão apresentada aos entrevistados diz respeito à compreensão que os mesmos
possuem acerca da relação entre a EA e o DTS. Nesse sentido, a quarta questão
feita aos sujeitos foi: qual a sua compreensão acerca da relação entre a Educação
Ambiental e o Desenvolvimento Territorial Sustentável?
Ao serem questionados sobre a compreensão acerca da relação entre a EA
e o DTS, coordenadores e técnicos, o que correspondem a 70% da amostra,
responderam da seguinte forma:
Dourados - compreendemos a relação existente entre Educação Ambiental
e Desenvolvimento Territorial Sustentável como uma relação de total
dependência. Sem EA fica muito difícil haver desenvolvimento sustentável,
eu diria que é uma questão imprescindível.
Mandis - Há uma relação direta no nosso entendimento, pois a partir do
momento que temos uma sociedade/comunidade com consciência
ambiental amadurecida e consciente, preservando os recursos naturais, irá
haver desenvolvimento sustentável.

Além das falas apresentadas acima, para efeito de nossa análise acerca da
compreensão que os entrevistados possuem sobre a relação entre a EA e o DTS,
identificamos na fala isolada de um coordenador alguns aspectos que acreditamos
ser relevantes para tratamento dos dados. O que podemos visualizar, conforme
relato que se segue:
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Dourado 2 - no meu entendimento, a relação existente entre EA e
Desenvolvimento Territorial Sustentável é de uma Educação para guiar o
Desenvolvimento. A política territorial é participativa e a sociedade civil é
ativa no processo, portanto, se a sociedade não tem o crivo crítico no que
tange à sustentabilidade, as propostas serão falhas nesse sentido. O
Comitê Gestor do Território desenvolve as atividades de planejamento e,
dependendo do nível de solicitação do Estado, as empresas públicas
utilizam-se do seu planejamento para efetuar as ações. Como exemplo,
citamos a nova política da cultura do estado da Bahia, a qual tem forte apelo
da conscientização ambiental, pois a cultura desta região é baseada no Rio.

Apresentando uma abordagem aproximada das falas transcritas acima, a
comunidade ribeirinha afirma compreender a relação entre a EA e o DTS da
seguinte forma:
Surubins - compreendemos que a relação existente é a de uma promoção
de conscientização ambiental na sociedade, em que ela, depois de
consciente irá evitar desperdícios, irá reduzir gastos, reciclar, utilizar de
forma racional a água, a energia elétrica, o solo, as matérias primas, os
insumos, obtendo uma melhor otimização econômica e ambiental dos
recursos naturais.

Diante das colocações dos entrevistados, podemos afirmar que todos (100%
da população da amostra) compreendem que a educação, nesse caso a EA, é um
instrumento imprescindível no processo do Desenvolvimento Territorial Sustentável
na medida em que enfatiza os aspectos sociais, históricos e culturais, abarcando
uma abordagem sociopolítica de valorização do individuo no âmbito coletivo, assim
como, atuando na transformação da sociedade capitalista, caracterizada nesse
estudo pela comunidade ribeirinha do Território Velho Chico.
Podemos, ainda, afirmar que pensar a sustentabilidade, aqui direcionada ao
contexto do território, significa pensar em um desenvolvimento que objetiva o
atendimento das necessidades dos diferentes grupos sociais, reconhecendo as
diversas formas de organização e sua articulação com as demandas globais e
locais.
Compreender a importância da EA no processo do desenvolvimento voltado
para a cidadania requer entender que a EA assume um papel cada vez mais
desafiador, questionador, demandando urgências de novos saberes para apreender
processos sociais que transcendam aos espaços locais a mera aplicação de
conhecimentos pré-estabelecidos. Como afirma JACOBI (2003, p. 195), o avanço
para uma sociedade sustentável é permeado de obstáculos, na medida em que
existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das implicações do modelo
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de desenvolvimento em curso. É preciso conceber a necessidade do conhecimento
da conjuntura político, social, econômico e cultural em que o homem está inserido e
crer no princípio de que é possível desfazer as desigualdades que lhe impõem
(MIRANDA, 2010, p. 48).
De modo mais abrangente, as nossas análises acerca das concepções dos
conceitos – Território, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável –
permitem compreender os antecedentes contextuais que serviram como aporte para
a identificação das práticas sociais de EA desenvolvidas no TVC pelos sujeitos
participantes da pesquisa (coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha) e pela
população local. Práticas estas, relatadas na próxima categoria da análise.

6.2 PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO VELHO CHICO

É sabido que tratar os problemas dos indivíduos situados no mesmo
território, de maneira integrada, exige um planejamento articulado das ações e
serviços. Não somente isso, é necessário um novo contexto que envolva mudança
de valores. Isso exige que os diversos atores, parte dessa rede de integração,
promovam uma interação que pode ser construída através de um processo dinâmico
entre comunidade e agentes públicos. Desta forma, pensar em sustentabilidade no
contexto participativo e democrático do território é pensar em um desenvolvimento
que objetiva atender às necessidades dos diferentes grupos sociais, reconhecendo
as várias formas de organização e sua articulação com as demandas locais e
globais.
As respostas sobre as iniciativas e práticas sociais de Educação Ambiental
(EA), e a sua relação com o desenvolvimento do Território Velho Chico (TVC) na
perspectiva dos sujeitos - coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha - foram
obtidas a partir da pergunta: "Você realiza alguma ação ou prática no dia a dia
(trabalho / comunidade) que acredita ter relação com EA? De que forma?".
A partir da análise das falas, verificou-se que o trabalho desenvolvido pelos
coordenadores e técnicos, na sua grande maioria, está direcionado à mera
execução de práticas e ações vinculadas aos programas de governo, voltados para
o desenvolvimento do território e baseados na política territorial do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA).
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Na contramão dessa visão de futuro proposta pelo governo, encontra-se a
comunidade ribeirinha, com suas ações desenvolvidas cotidianamente e que,
mesmo não sendo reconhecidas aos olhos de muitos como práticas de EA, se
relacionadas ao desenvolvimento, apresentam resultados mais significativos.
Retomando a pergunta, coordenadores e técnicos responderam da seguinte
forma:
Dourados – Realizamos ações voltadas para a EA de forma indireta, com a
coordenação de programas voltados para a assistência técnica das
comunidades – quilombolas, agricultores familiares e associações de
moradores – dos municípios que fazem parte do território, cujas famílias
estão cadastradas nos programas do Governo Federal – Bolsa Safra, Bolsa
Família, Brasil sem miséria, Assistência Técnica de Extensão Rural - ATER,
PACTO Federativo, Programa de EA e Comunicação Social dos Sistemas
de Esgotamento Sanitário, Organização de cursos para agricultores
familiares (horta orgânica, apicultura, agroecologia), dentre outros.
Mandis – Realizamos práticas voltadas para a EA através da assistência
técnica fornecida aos agricultores familiares e as famílias cadastradas nos
programas de governo federal via órgãos públicos – EBDA, INCRA e
CODEVASF.

No decorrer das falas, podemos identificar as práticas executadas em cada
programa de maneira detalhada, tornando possível a criação do quadro a seguir:
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Quadro 7 - Práticas de EA Desenvolvidas pelos Coordenadores e Técnicos no TVC9
ÓRGÃO

AÇÕES
PACTO FEDERATIVO:







Cursos de “horta agroecológica”;
Cursos sobre defensivos naturais;
Cursos de compostagem;
Palestras sobre meio ambiente e a importância da preservação da mata ciliar;
Cursos sobre manejo adequado do solo.

ATER:

EBDA

 Cursos de preservação ambiental: coleta seletiva do lixo, implantação de mudas frutíferas nas







comunidades e quintais;
Cursos nas escolas rurais sobre preservação das matas ciliares;
Recuperação de áreas degradadas;
Reaproveitamento de alimentos para confecção de adubos;
Curso de farmácia viva;
Curso de receitas de defensivos naturais;
Práticas agroecológicas: produção de alimentos orgânicos, uso racional da água.

BRASIL SEM MISÉRIA:
 Gestão de Projetos que visam à recuperação, regularização e licenciamento do uso dos
recursos naturais.

CODEVASF









Seminários sobre a situação do Rio São Francisco;
Palestra sobre Educação Ambiental nas comunidades de agricultores familiares;
Revitalização de áreas degradadas;
Capacitação das comunidades com cursos de gestão de água;
Mutirão de remoção do lixo nas margens do rio;
Caminhada ecológica;
Recuperação de mata ciliar de comunidades quilombolas.

 Palestras sobre Educação Ambiental para comunidades ribeirinhas, assentamentos e também
INCRA

para escolas municipais;

 Cursos sobre Educação Ambiental;
 Projeto Arca das Letras (para comunidades quilombolas, comunidades de agricultores
familiares) abordando conteúdos como: Saneamento básico, lixo, água, legislação
ambiental, desmatamentos, erosão, etc.

Fonte: Elaborado por Ivna Herbênia Souza.

Sobre as questões ambientais no TVC, nas leituras realizadas no documento
legal – PTDRS – é nítida a preocupação com a questão ambiental, mas de forma
delimitada, com enfoque nas linhas de ação do eixo quatro, como: revitalização do
São Francisco (recuperação de áreas degradadas e matas ciliares), manejo
adequado do solo e água, saneamento e controle ambiental, gestão e
monitoramento dos recursos naturais, além da Educação Ambiental, conforme
9

As informações foram coletadas durante as entrevistas quando se perguntou sobre a realização de
alguma prática no dia a dia (trabalho / comunidade) que acredita ter relação com EA.
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quadro representativo abaixo:
Quadro 8 - Quadro Resumo do Eixo 04 do PTDRS do TVC
CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS
L1 Revitalização da Bacia do RSF
L2 Manejo adequado do Solo e Água
L3 Saneamento Ambiental
L4 Gestão e Monitoramento dos Recursos Naturais
L5 Educação ambiental

Ações

Projetos:
Capacitação de Conselheiros Ambientais
Capacitação de Professores e alunos sobre temas
transversais
Capacitação dos AF em meio ambiente e estratégias de
convivência com o semiárido

Educação Ambiental

Metas:
Cursos, Encontros, Seminários e Visitas Técnicas.
Fonte: Adaptação do PTDRS do TVC

Todavia, cabe ressaltar a fala de um dos coordenadores, que nos trouxe
uma informação relevante para o entendimento da maneira como as práticas de EA
estão sendo articuladas e executadas pelos órgãos responsáveis pela gestão da
política territorial e o Comitê Gestor (CG) do TVC:
Dourado 1: As demandas de capacitação contidas no PTDRS do TVC ainda
não foram iniciadas em virtude da ausência de recursos humanos, materiais
e financeiros. Outro fator importante é que o território tem em seu CG
indivíduos/componentes com “habilidades superficiais” para fazer a gestão
ambiental. Ainda não existe um NT de GA em ação. Como a GA é muito
ampla, há uma necessidade de inclusão de profissionais capacitados para o
exercício dessa função. Por conta disso, os serviços de licenciamento
ambiental ainda são realizados para atender às demandas de urgência de
cada município. Tendo em vista a transversalidade do seu tema, é pouca a
ação dos educadores nesta área.

Uma informação importante a ser acrescentada a essa última fala está no
fato de que, segundo o site do programa Territórios da Cidadania, no ano de 2013,
de janeiro até setembro, foram investidos R$ 22.176.348,74 (vinte e dois milhões
cento e setenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro
centavos) com ações de direitos e cidadania (construção de escolas no campo,
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programa Mais Educação Campo, Proinfância, programa Laptop Educacional para
as escolas no campo, entre outros). Entretanto, não consta no site qualquer
informação sobre ações voltadas a EA (mesmo inseridas nas atividades de
educação no campo).
Talvez assim, a partir da fala do coordenador, consigamos entender o porquê
de nenhuma ação ou prática de EA (pautadas no plano e propostas pelo Comitê
Gestor) terem sido executadas, mesmo com os recursos sendo provisionados pelo
PTDRS do TVC para ações do eixo aglutinador que trata de “conservação e uso dos
recursos naturais”. O investimento total, para o eixo, é de R$ 16.146.000,00
(dezesseis milhões cento e quarenta e seis mil reais), dos quais, R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) são destinados a ações de EA, fato este que nos leva a
questionar a forma como vem sendo feita a execução das ações para o
desenvolvimento no TVC.
Paralelamente ao que se tem visto sob a perspectiva dos órgãos públicos e
evidenciado no discurso dos coordenadores e técnicos, encontra-se a comunidade
ribeirinha (agricultores familiares, quilombos, índios, sem terras, entre outros), com
suas ações próprias e independentes, como podemos observar na fala a seguir:
Surubins: Realizamos ações voltadas para a Educação Ambiental através
da participação na Comissão Institucional de Educação Ambiental - CIEA,
promovendo reuniões em associações de moradores com o objetivo de
discutir sobre os problemas que atingem a comunidade são-franciscana
como: pesca predatória, assoreamento do rio, falta de infraestrutura em
algumas comunidades rurais, escolas sucateadas e educação de má
qualidade, além de realizarmos palestras de conscientização ambiental para
as comunidades quilombolas e agricultores familiares, que vivem às
margens do rio, para que os mesmos procurem preservar o local em que
vivem e extraem o seu alimento, raleamento da mata ciliar para evitar o
desmatamento e informações sobre o desenvolvimento da agroecologia e
criação de apicultura.

Analisando as falas anteriores, atreladas ao que a linha de ação específica
para a abordagem da EA define (“as ações produtivas do território terão uma forte
responsabilidade com o meio ambiente onde os ecossistemas são a garantia da
biodiversidade e as matas ciliares estarão todas preservadas”), percebemos a
ausência das preocupações voltadas à problemática socioambiental, evidenciando
uma lacuna existente na gestão e execução das ações voltadas para as práticas
sociais de EA, tanto pelos órgãos públicos quanto pelo PTDRS do TVC já que, no
âmbito do plano, as ações não estão acontecendo por falta de recursos. Os
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instrumentos não entendem a EA, por si só, como condição primária para
desenvolver

um

processo

educativo,

pautado

numa

postura

dialógica,

problematizadora, emancipatória e comprometida com as transformações sociais
exigidas por essa sociedade contemporânea da qual a comunidade ribeirinha e o
Território Velho Chico fazem parte.
Muito embora o Comitê Gestor do TVC enseje no PTDRS a oportunidade de
transpor para a realidade a concretização das demandas da comunidade no intuito
de contribuir no que for possível para o desenvolvimento do território, trata estas
questões dissociadas da EA – fato, que é possível identificar, através da fala de
outro coordenador:
Dourado 2: As origens da problemática socioambiental no TVC perpassa por
questões de ordem política, econômica e social como: má distribuição de
renda, prevalência de interesses de determinados grupos em detrimento da
coletividade, modo de produção capitalista, educação de má qualidade e
homogeneizada (educação do campo, EA e educação “formal” vistas como
uma única coisa), ausência em trabalhar a EA e a Educação do Campo na
perspectiva emancipatória na construção do sujeito, atuação deficiente da
esfera pública, falta de envolvimento da população, adoção de um padrão
exploratório e valores sociais negativos (o consumismo, individualismo,
entre outros). [...] Entretanto, agrupar todas essas demandas com o intuito
de resolver os problemas da comunidade ribeirinha do Velho Chico desde o
inicio foi algo impossível de ser feito, evidenciando, desde já, as falhas no
processo de gestão e execução das ações. No início do processo de
formação do território – em 2003 - não existia uma metodologia específica
para definir os procedimento e ações (eixos aglutinadores), em 2007 já sob
a coordenação da SDT, o território teve o seu PTRDS revisado contando
com a participação de grupos de trabalhos para definição das linhas de
ação que comporiam os eixos aglutinadores previamente selecionados. Os
grupos foram divididos por sub-regiões acompanhando a extensão do rio,
resultando numa composição de demandas diferenciadas para a política
socioambiental. Tentamos adequar as propostas para cada realidade mas,
como as políticas e ações determinadas pelo governo para o
desenvolvimento rural sustentável seguem um padrão pré-estabelecido, não
foi possível colocar em prática muito do que é necessário para o
desenvolvimento do TVC.

Ainda fazendo uma comparação entre o que foi evidenciado no discurso dos
sujeitos (coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha) e o que afirma os
documentos legais (PTRDS do TVC e GESTAR), é possível constatar dois
paradoxos existentes, o primeiro: entre a gestão dos órgãos públicos (na execução
das ações descritas até o presente momento) e o processo de gestão participativa
do CG (em relação aos recursos materiais, financeiros e humanos, destinados ao
desenvolvimento do Território do Velho Chico); o segundo: entre as práticas de EA
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desenvolvidas por coordenadores e técnicos e as práticas de EA desenvolvidas pela
comunidade ribeirinha.
No primeiro paradoxo, sob a perspectiva da gestão, faz-se necessário
entender que a gestão ambiental, no contexto do TVC, está inserida num campo de
grande diversidade, no qual são confrontados interesses, racionalidades e
significados distintos. Tratar as ações gerenciais sob esta ótica é admitir que existe
uma riqueza simbólica que é influenciada pelo ambiente, graças à interação e
dinâmica que constituem este espaço, no qual os atores atribuem diferentes
significados à problemática (por uma série de fatores e interesses), sem, no entanto,
deixar de admitir a dimensão concreta da problemática. Assim, os interesses e
responsabilidades pelas práticas de EA no TVC deveriam ser de todos (órgãos
públicos e comunidade), não restringindo-se a nenhum vínculo de identidade ou
ideologia. No entanto, o sentido particular que a EA assume no TVC, para
determinados grupos, não é coerente com a concepção de “bem coletivo”.
Pensando na especificidade que a problemática ambiental assume como
política pública no TVC, podemos dizer que essa complexidade emerge em torno
das tensões e das possibilidades geradas de um lado pela polarização entre a visão
desta como um "bem público" (órgãos públicos) e, de outro, pelo caráter particular
que ela assume no espaço local (comunidade ribeirinha). Essa noção da
universalidade diz respeito ao próprio movimento ambiental como fenômeno social
no território.
Giddens (1997) e Beck (1997) corroboram com essas indicações ao
explicarem que este fenômeno é, então, consequência das incertezas geradas pelo
próprio projeto modernista, na denominada sociedade do risco. Assim, atingiu-se um
estágio no qual as atividades realizadas são objeto de incorporação rotineira dos
conhecimentos e das informações acumuladas e essa incorporação é reflexivamente
testada e retorna à ação social, redefinindo as atividades humanas em relação ao
meio ambiente.
A esse respeito Fuks (1998, p. 3), também tece considerações significativas
ao afirmar que:
1) o meio ambiente não se apresenta como questão relevante para as
classes sociais que ainda não têm asseguradas as condições básicas de
sobrevivência; 2) ainda que o meio ambiente possa ser considerado um
bem de uso comum, cuja proteção interessa ao conjunto da sociedade, os
custos e os benefícios de sua proteção são desigualmente distribuídos,
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variando em função dos recursos de que dispõem os diversos grupos para
atuar no contexto da política local; 3) a universalidade do meio ambiente
expressa o projeto de um determinado grupo no sentido de tornar universal
seus valores e interesses.

Neste sentido, podemos utilizar da concepção de campo social de Bourdieu
(1996; 1998; 2000; 2003) para analisar a problemática ambiental do território. A
gestão ambiental é vista como um espaço ainda em construção, no qual ocorrem
conflitos que visam legitimar ou deslegitimar certos discursos e práticas no intuito de
serem consideradas ambientalmente corretas. Neste espaço, os diversos agentes
(legisladores, empresários, políticos, ambientalistas, cientistas, etc.) manifestam-se
com base na oposição preservar/utilizar os recursos, sendo suas aspirações
facilmente influenciadas por outros campos, sejam eles políticos, econômicos ou
científicos.
O PTDRS e o GESTAR reconhece a preocupação em desenvolver
programas, projetos e ações de desenvolvimento rural sustentável com um olhar
responsável para meio ambiente e a preservação dos ecossistemas do território,
mas, não consegue realizar a identificação dos problemas socioambientais e o
levantamento das estratégias de solução disponíveis por falta de recursos
(financeiros, humanos e materiais) para implantação das ações. Além disso, mesmo
o GESTAR apontando os objetivos e princípios para trabalhar a sustentabilidade e a
gestão dentro do território, não define em suas linhas de ação o modo como fazer
isso de forma articulada (gestão compartilhada) para que a ação de um eixo
aglutinador não contraponha suas ações sobre os outros.
Já no segundo paradoxo, sob a perspectiva das ações pedagógicas, faz-se
necessário discutir as diferenças existentes entre as práticas de EA desenvolvidas
por coordenadores e técnicos e as práticas de EA desenvolvidas pela comunidade
ribeirinha. Sabendo que a ocupação dos territórios (especialmente o TVC, lócus do
estudo) foi marcada por lutas pela terra e, ainda, pela emancipação do sujeito
ribeirinho (este, dotado de vasto conhecimento prático), faz-se necessário pensar
numa EA como práxis cuja ação deve estar associada a um processo ininterrupto de
reflexão crítica. Ou seja, pensar em uma educação voltada para a democracia.
Partindo do pressuposto de que uma proposta de intervenção deve
incentivar discussões éticas, políticas e conceituais como subsídio ao planejamento
coletivo (FERRARO JR. apud TASSARA, 1998), podemos afirmar que a EA
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desempenha um papel importantíssimo em qualquer processo de gestão para o
desenvolvimento, visto que, atua na totalidade das pessoas e pode contribuir para o
enfretamento dos desafios contemporâneos, fortalecendo a sua capacidade de atuar
individualmente ou coletivamente na construção de uma nova sociedade (CUNHA,
2010).
Alinhada a esse pensamento, Sauvé (2005, p. 317) afirma que,
A Educação Ambiental visa induzir dinâmicas sociais, de início
comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas
solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica
realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa
problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles.

na
de
das
dos

Dialogando com a afirmação da autora, podemos dizer então, que pensar na
ideia de educação para a sustentabilidade é pensar acima de tudo numa EA que
consiste em explorar e redescobrir o lugar em que vive este sujeito, bem como
observar seu cotidiano com um olhar crítico, ao mesmo tempo em que ele redefinese enquanto sujeito ativo desse espaço, membro de um grupo social, respeitando as
relações que se mantém com e no lugar em que se vive.
Partindo dessa concepção, a educação ambiental elimina fronteiras entre
escola e comunidade, ao tomar como eixo do trabalho pedagógico a problemática
socioambiental

(JACOBI;

TRISTÃO;

FRANCO,

2009).

Considera

como

espaços/tempos educativos o que acontece dentro e fora da escola, como lócus
privilegiado, integrado e essencial para a criação de processos colaborativos de
resolução de problemas locais, num movimento essencial em sintonia com temas da
contemporaneidade, associados com a crise ambiental em escala planetária. A
escolha e seleção de temáticas ambientais e as identidades dos sujeitos locais
envolvidos são componentes pedagógicos fundamentais e fatores relevantes na
construção de práticas educativas e criação de situações de aprendizagens
calcadas na experiência e na vivência.
Analisando o discurso dos coordenadores e técnicos sobre as práticas
sociais de EA desenvolvidas por eles, foi possível observar em algumas falas a
utilização da expressão “passar/transmitir conhecimentos”, conforme podemos
observar nas falas a seguir. Cabe ressaltar que devido às ações entre os órgãos
acontecer de forma independente, encontramos dificuldades para agrupar estas
falas. Desta forma, fez-se necessário o desmembramento em dois blocos:
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Dourados: Procuramos passar conhecimento através da assistência técnica
que vai a campo para desenvolver trabalhos de conscientização sobre a
nossa região semiárida e a prática da convivência com o semiárido, suas
particularidades e oportunidades. Orientação quanto a questão dos maus
investimentos – a exemplo da indústria da seca que perpassa por essa
ausência de sentido de aproveitamento das potencialidades da região. Além
de palestras informativas sobre Programas de Educação Ambiental nas
obras de saneamento e nas obras do Programa Água para Todos. Em
ambos valorizando a água, na sua conservação e reaproveitamento do seu
ciclo. O trabalho é realizado através de palestras, seminários e atividades
nas localidades atendidas pelas nossas intervenções (obras de
esgotamento sanitário, implantação de cisternas, barreiros, recomposição
de matas ciliares, etc.). Para isso utilizamos como material didáticos –
cartilhas, cartazes, banners, internet, filmes, desenhos animados (público
infantil), revistas, dentre outros;
Mandis: Procuramos transmitir conhecimento de várias maneiras, a primeira
destacando componentes ambientais das atividades (impactos gerados,
formas alternativas de produzir diminuindo a geração de impactos
ambientais), ao mesmo tempo, que fazemos o trabalho de conscientização
para o consumo (o descarte, o reaproveitamento e a reciclagem dos
resíduos). Bem como, realizamos cursos de produção orgânica, de
aproveitamento de frutas nativas, de convivência com a seca, de
preservação da mata ciliar, entre outros.

A utilização das expressões “passar/transmitir conhecimentos”, indica uma
abordagem

tradicional

do

processo

ensino-aprendizagem.

Nesse

tipo

de

abordagem, o educando é considerado receptor passivo de informações e seu papel
é tão somente executar o que lhe foi indicado por um “especialista”. Nesse caso, a
educação é concebida como produto, em detrimento do processo, uma vez que os
modelos e os conhecimentos a serem “transmitidos” já estão prontos (MIZUKAMMI,
1986).
Esse processo de ensino-aprendizagem na visão social da educação nos
remete à ideia de “colonialismo” defendida por Santos (apud Ferraro Jr, 2010),
quando o mesmo afirma que “mesmo tendo desaparecido como regime político,
houve uma manutenção do colonialismo como relação social; é a colonialidade do
poder e do saber”. Assim, dominantes e dominados partilham das mesmas
representações e reforçam o domínio como consenso sobre a subordinação
(FERRARO JR., 2010).
Outro aspecto importante encontrado a partir dos discursos reside no
material didático utilizado para a realização das práticas sociais da EA no decorrer
do trabalho dos sujeitos participantes (coordenadores e técnicos). Ao serem
questionados sobre “quais são as fontes de informação que você utiliza para a
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realização do seu trabalho?” Coordenadores e técnicos responderam da seguinte
forma:
Dourados – Utilizamos cartilhas, banners, cartazes, internet, filmes,
desenhos animados (público infantil), revistas etc..
Mandis – Utilizamos a internet (sempre está atualizada). Às vezes
recorremos a alguns livros (biblioteca da EBDA) para sustentar os trabalhos,
sites para busca de informação – EMBRAPA, Secretaria da Agricultura etc..

A mesma pergunta foi feita aos sujeitos participantes da comunidade
ribeirinha, que responderam não utilizarem nenhum material didático, segundo eles,
as práticas sociais (palestras e ações diretas nas margens do rio) acontecem
mediadas por pessoas da comunidade local que detém do saber próprio e baseado
no que eles aprendem com os cursos (apicultura, agroecologia etc.) dados pela
EBDA e CODEVASF, além dos cursos do PRONERA (agroecologia e meio
ambiente).
Um dado importante a respeito da ultima fala, reside no surgimento do
“Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA” como fonte de
aprendizado de práticas sociais da EA, ofertados à comunidade ribeirinha que
mencionaram os cursos de meio ambiente e agroecologia.
Engana-se quem acredita que a Educação do Campo não dialoga com a EA.
A Educação do Campo é um projeto político de educação que se faz interagindo
com o mundo do trabalho, rediscutindo a relação sociedade / natureza e ajudando a
criar outros padrões culturais de uso e exploração da terra para que estas não sejam
degradadoras da natureza e socialmente excludentes (CALDART apud ALMEIDA;
ALVES; LIMA, 2012, p. 76). Mesmo as práticas pedagógicas da Educação do
Campo estando associadas à perspectiva capitalista, podem ser articuladas com a
EA e o Desenvolvimento Territorial, promovendo mudanças na sociedade e melhoria
da qualidade de vida da comunidade rural.
Percebe-se que a Educação do Campo, assim como a EA, são referências
em construção destacando a atenção dada aos saberes populares, à cultura e às
ações locais. Fica evidente que alguns aspectos da política de desenvolvimento
territorial aproximam-se das políticas de Educação do Campo e da EA, apesar da
Educação do Campo e da EA, sozinhas, não definirem as transformações
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necessárias na sociedade capitalista, elas podem contribuir para a emancipação do
indivíduo (ALMEIDA; ALVES; LIMA, 2012).
Nesse sentido, acreditamos ser pertinente destacar a fala de um
coordenador que ao ser questionado sobre as fontes de informação, relatou a
existência de uma cartilha formulada pelo território para trabalhar a EA no contexto
do campo, o que não aconteceu devido a resistência dos professores dos municípios
que compõem o Território Velho Chico. Fala esta, que podemos visualizar a seguir:
Dourado 3 - O material para atender as demandas da questão ambiental,
especialmente a EA, ainda não existe. O que existe é um material de
Educação do Campo que aborda as questões ambientais dentro do
contexto rural.

Neste contexto, podemos observar que o debate do desenvolvimento
territorial nos remete de forma imediata, ao debate das questões ambientais no
campo. A Educação do Campo alinha-se a essas práticas sociais da EA quando traz
para o espaço escolar a discussão a respeito do cotidiano dos alunos, considerando
os aspectos da vida, formando pessoas críticas e reflexivas da sua realidade.
A pesquisa constatou que a metodologia adotada pelas entidades públicas
para planejamento e execução das práticas sociais de EA não satisfaz à dinâmica, à
rotina e às necessidades da comunidade ribeirinha. As autoridades municipais não
compreendem o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do
TVC como um alicerce para o desenvolvimento e implementação de uma política
pública voltada para o desenvolvimento territorial sustentável de um território, no
qual os municípios estão inseridos - mesmo que o PTDRS do TVC tenha mostrado
ser uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de ações que deveriam
nortear as práticas sociais voltadas a atender as necessidades das comunidades
locais (comunidade ribeirinha). A título de exemplificação, podemos perceber tal
afirmativa ao nos depararmos com episódios como a recusa das secretarias
municipais de educação em adotar a cartilha de educação do campo, elaborada pelo
Comitê Gestor (CG) do TVC e por representantes das comunidades ribeirinhas
(colegiados dos agricultores familiares, quilombolas, indígenas, dentre outros) para
que esta fosse trabalhada nas comunidades rurais dos municípios que compõem o
referido território.
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Retomando a discussão e analisando o contexto em que acontecem essas
práticas e a metodologia utilizada para “formação ambiental” dessa comunidade,
nesse caso, a comunidade do TVC - no qual a divulgação das informações acontece
via palestras, cartazes, banners, cartilhas, dentre outros - acreditamos que, mesmo
essas informações constituindo parâmetro para tomada de decisões e fontes de
saber (daí a importância de disponibilizá-las para toda a comunidade local de modo
a possibilitar a participação democrática de todos), não podem ser consideradas
como instrumento máximo para a resolução dos problemas socioambientais que
afligem a comunidade local.
A respeito dessa afirmativa, Green e Kreuter (apud PELICIONI, 2002, p. 13)
com propriedade afirmam que, “as práticas individuais dependem de uma conjunção
de fatores, a saber: fatores que predispõem (por exemplo, os conhecimentos, as
atitudes/valores), fatores que possibilitam (p. ex., as habilidades, a estrutura
existente) e fatores que reforçam (p. ex., a valorização ou recriminação de outras
pessoas em relação a determinadas condutas)”.
Um dado interessante, e que cabe ressalva, encontra-se no fato da
“ausência” da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) nesse processo,
especificamente ao considerarmos que a instituição possui um campus no município
de Bom Jesus da Lapa e não desenvolve quaisquer ações voltadas para as práticas
sociais de EA, ainda que ofereça o curso de Licenciatura em Pedagogia e tenha a
maioria dos seus discentes compondo a rede municipal local (pública e privada) de
ensino. De acordo com um professor da UNEB, as ações pontuais que foram
desenvolvidas pela instituição, algum tempo atrás, faziam parte de uma disciplina
optativa, não tendo qualquer continuidade nos semestres seguintes.
Nesse sentido, segundo Mutim (2007, p. 118) cabe à Universidade
desenvolver uma ação pedagógica para apoiar a Gestão Social do Desenvolvimento
por meio da formação dos agentes de desenvolvimento, que são aqueles que
buscam provocar mudanças estruturais no modelo de desenvolvimento, tornando-o
mais justo e solidário. Ainda segundo o autor, as Universidades e outras agências de
desenvolvimento podem contribuir para fomentar o conhecimento científico e a
divulgação de informações, formar agentes de desenvolvimento sustentável, apoiar
a formulação de políticas públicas, e incentivar a ampliação e melhoria dos
mecanismos de controle social, atuando no campo da educação formal e
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comunitária articulando processos educativos como elementos facilitadores da
promoção do Desenvolvimento Local Sustentável (MUTIM, 2007, p. 117)
Desta forma, se a EA enseja um processo de transformação - e se o
educando é considerado sujeito desse processo - a ser realizado em conjunção com
outros sujeitos, por meio de um processo participativo e dialógico, há uma grande
incoerência em se adotar uma abordagem tradicional na EA (PELICIONI 1998) para
condução dessas práticas. Em termos práticos, a adoção dessa abordagem pode
acarretar no fracasso do processo pedagógico e, no limite, da própria Educação
Ambiental, enquanto forma de enfrentamento da problemática socioambiental
(PELICIONI, 2002).
Desta forma, foi possível retratar nesse capítulo, as concepções que os
sujeitos participantes (coordenadores, técnicos e comunidade ribeirinha) têm acerca
dos conceitos de Território, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e
de como eles compreendem a relação existente entre a EA e o Desenvolvimento
Territorial Sustentável. Buscou-se também, discutir como se configuram as práticas
sociais da EA desenvolvidas no Território Velho Chico e como essas práticas têm
transformado a realidade da comunidade local.
Os dados mostraram que tais práticas ainda não se constituem em uma
prática coletiva, participativa, uma vez que os processos para definição e execução
das mesmas ocorrem de forma independente: de órgão público para órgão público e
entre os órgãos públicos e comunidade ribeirinha - nesse caso, a maior interessada
na reconstrução e resolução dos problemas socioambientais atrelados ao referido
território.
Partindo do pressuposto que o desafio que se apresenta é o de elaborar,
nos espaços institucionais (órgãos públicos, escolas, comunidades locais,
associação de moradores), novas epistemologias que possibilitem “uma reforma do
pensamento” (MORIN, 2000) para um conhecimento-emancipação (Santos, 2000),
essa mudança paradigmática implica mudança de percepção e valores, gerando um
saber solidário e um pensamento complexo, aberto às indeterminações, às
mudanças, à diversidade e à possibilidade de construir e reconstruir, num processo
contínuo, novas leituras e interpretações, configurando novas possibilidades de ação
(JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 2009).

132

“Mas entendo os gemidos dessa míngua de amar
Deste rio que corre triste sem saber como parar
Hoje, castigo, o Chico morre, chove mágoas
Águas passadas, lembranças, solidão
Não tem meninos, rolando ribanceira
Nem vapor de cachoeira navegando mais no mar”

- Nobre Barranqueiro / Morão di Privintina -
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou analisar como se configuram as práticas sociais da
Educação Ambiental (EA), visando contribuir, ainda mais, com o entendimento sobre
as

questões

que

envolvem

a

problemática

socioambiental

nos

espaços

territorializados (especialmente, no Estado da Bahia), com o foco voltado para a
busca de novos processos educativos que emergem em nossa sociedade
contemporânea.
O universo empírico tomou como referência o Território Velho Chico (TVC),
no qual a política de Desenvolvimento Territorial do Governo Federal vem sendo
implantada desde 2003, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
Nessa perspectiva, foi realizada num primeiro momento, a contextualização acerca
dos conceitos de desenvolvimento, território e da abordagem territorial segundo o
MDA. Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento, com ênfase no território,
representa uma categoria de análise em construção, seja no plano teórico ou
político-ideológico. Mais que um conceito com definição formal, trata-se de um
enfoque a partir do qual percebe-se e busca intervir sobre uma realidade
(TORRENS, 2007). Paralelamente a isso, o conceito de território pode ser concebido
muito mais como uma ferramenta de análise a ser utilizada por um conjunto
diversificado de forças e atores sociais que tenham uma identidade sociopolítica,
uma visão de futuro e objetivos comuns (NEAD, 2003).
Nesse contexto, os territórios rurais passam a ser concebidos como espaços
sociais criados a partir da vontade do Estado, tendo em vista a existência de um
conjunto de indicadores e processos que lhes conferem uma identidade específica.
Visto sob esse enfoque, o desenvolvimento não é resultado apenas da “ação
verticalizada do poder público, mas sim da criação das condições para que os
agentes locais se mobilizem em torno de uma visão de futuro, de um diagnóstico de
suas potencialidades e constrangimentos, e dos meios para perseguir um projeto
próprio de desenvolvimento sustentável” (MDA, 2005a, p. 8).
Desta forma, quando se fala em desenvolvimento territorial não basta
apenas diversificar as atividades econômicas e ampliar o leque das forças sociais
participantes das iniciativas de articulação territorial. Uma condição fundamental
desse processo é que seja realizado por meio de um intenso envolvimento das
forças sociais da região em todas as fases desse processo (sensibilização,
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realização do diagnóstico, definição do eixo aglutinador e das prioridades
específicas, elaboração do plano e dos projetos, implementação e avaliação dos
resultados).
As estratégias para o desenvolvimento territorial sustentável, neste sentido,
implicam a necessidade de (re) avaliar e atualizar os programas de EA ao mesmo
tempo em que se renovam seus conteúdos com base nos avanços do saber e da
democracia ambiental. Assim, a educação para o desenvolvimento sustentável exige
novas orientações e conteúdos; novas práticas pedagógicas onde plasmem as
relações de produção de conhecimento e os processos de circulação, transmissão e
disseminação do saber ambiental. Isto coloca a necessidade de incorporar os
valores ambientais e novos paradigmas do conhecimento na formação dos novos
atores da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável (LEFF, 2001, p.
247).
Nesse sentido, o ponto central da análise teórica foi a configuração da
questão socioambiental no âmbito do TVC. Nesse lócus, embora o conceito de EA
enseje ideias comuns (no sentido conservador), ele se encontra vinculado às
próprias especificidades locais, o que lhe confere uma carga de valores e interesses
específicos, gerando uma diversidade de significados para os atores sociais, aqui
representados pelos órgãos públicos (coordenadores e técnicos) e comunidade
ribeirinha.
Nessa perspectiva, a discussão sobre a EA tem demonstrado uma conquista
cada vez maior junto aos mais diferentes setores da sociedade, envolvidos nessas
complexas relações que regem o mundo contemporâneo, em que interagem
múltiplos fatores (políticos, sociais, culturais, econômicos, dentre outros), sendo
sugerida, constantemente, como uma solução estratégica para a resolução dos
problemas socioambientais globais.
Corroborando com essa afirmativa, Leff (2001, p. 16) afirma que
[...] a crise ambiental é, sobretudo, um problema de conhecimento, em meio
à complexidade do mundo e do próprio ser, o que implica na necessidade
de desconstruir e reconstruir o pensamento, buscando entender as origens,
compreender as causas e desvendar as certezas embasadas em falsos
fundamentos.

Nesta direção, Santos (2001, p. 35), afirma que a crise da sociedade é
estrutural, e quando se buscam soluções não estruturais, o resultado é a geração de
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mais crise, onde o que é considerado solução parte do exclusivo interesse dos
atores hegemônicos, tendendo a participar de sua própria natureza e de suas
próprias características.
Os objetivos propostos para a EA, nesse sentido, implicam em mudança de
paradigma a partir do momento em que a humanidade começou a perceber a
necessidade de um modelo de desenvolvimento sustentável para um futuro
ecologicamente equilibrado, envolvendo a construção de novas formas de pensar
incluindo a compreensão da complexidade das interrelações entre os diferentes
seres vivos e não vivos (CUNHA, 2010). O discurso da educação ambiental aparece
como um grande projeto comum à sociedade e apresenta-se como um desafio,
devido a uma série de conflitos sobre sua natureza e seus métodos, desdobrando-se
em inúmeros debates, envolvendo a disputa entre as diversas abordagens,
conceitos e encaminhamentos, a partir dos mais diversos interesses.
Desta forma, a EA adquire um sentido estratégico na condução desse
processo de transição do desenvolvimento para uma sociedade sustentável, no
contexto do território. Trata-se de um processo histórico que exige o compromisso
do Estado (órgãos públicos) e da comunidade (neste estudo, a comunidade
ribeirinha) para elaborar projetos locais, nos quais a educação (nesse caso, a EA),
defina através de um critério de sustentabilidade que corresponda ao potencial
ecológico e valores culturais e identitários de cada território. É importante que
possamos compreender que a EA tem um grande potencial de mobilização social e
poderá exercer um papel fundamental na construção de uma ordem local diferente
da vigente nos territórios, especialmente no TVC.
Nessa perspectiva, a EA surge como uma nova forma de educação
contemporaneizada (CUNHA, 2010), adequada às novas demandas desse modelo
de sociedade, no qual predomina a problemática socioambiental. Entretanto, o
desafio é agrupar as muitas vozes nesse contexto, utilizando a interdisciplinaridade e
a sustentabilidade como possíveis caminhos para estimular a participação social,
uma das dimensões da EA, pautada nos princípios da educação crítica e
emancipatória.
No breve histórico sobre os conceitos de desenvolvimento, a abordagem
territorial e sobre a Educação Ambiental, ajudou-nos a contextualizar e a
compreender melhor a dinâmica atual do TVC e suas práticas sociais,
principalmente de EA, desenvolvidas pelos atores sociais entrevistados. A análise
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dos consensos e conflitos sociais, em torno dessas práticas, revelou a estreita
vinculação entre aspectos ideológicos e estruturais da questão ambiental, o que
contribui para o abismo existente na relação Estado – comunidade ribeirinha.
Os resultados da investigação mostraram que as práticas da EA
desenvolvidas no âmbito do TVC, ao contrário do que se esperava, quando da
definição das linhas de ação no eixo aglutinador correspondentes a tal questão,
ainda não constituiu uma referência prática para resolver os problemas
socioambientais inerentes ao referido território. Muito embora tenha observado o
reconhecimento da comunidade ribeirinha, quanto ao impacto positivo que algumas
dessas práticas da EA podem ter na consolidação da participação e emancipação da
própria comunidade no TVC.
No que se refere à questão da participação social para planejamento e
execução das práticas da EA, foi possível observar uma solicitação por espaços de
discussão em todos os segmentos da comunidade ribeirinha - apesar de, no TVC,
haver uma grande diversidade de atores centrais envolvidos no debate territorial,
refletindo a própria realidade sociocultural desse espaço. Contudo, verificou-se um
número limitado de atores identificados como mais participativos, revelando que a
efetiva participação fica, ainda, restrita a alguns grupos. Algumas organizações do
poder público do âmbito estadual e federal, presentes no Território, apresentam uma
forte participação no Colegiado. Nesta direção, a implantação de práticas de EA
constitui-se num instrumento de grande importância, visto que está pautado na
participação dos sujeitos e estimula o desenvolvimento de atitudes investigativas,
bem como a realização de trabalhos coletivos pautados na ajuda mútua e
cooperação.
A pesquisa também evidenciou o enorme abismo existente entre o planejado
pelo CG e o executado pelos órgãos públicos (EBDA – CODEVASF – INCRA) e a
comunidade ribeirinha, para a viabilização e desenvolvimento das práticas sociais de
EA. Nesse sentido, foi importante encontrar documentos legais (PTDRS do TVC e
GESTAR) que apresentam as práticas, inclusive de EA, como intencionalidade
política do CG do TVC, em criar condições para a implementação da EA, mesmo
que não seja de maneira emancipatória e participativa.
A definição das linhas de ação do eixo aglutinador que define como será o
“uso e conservação dos recursos naturais” foi um importante passo, mas suas
orientações não alcançaram os objetivos esperados, visto que, as ações planejadas
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para a comunidade ribeirinha não foram executadas em sua totalidade; quer tenha
sido pelo fato das práticas de EA não chegarem a serem desenvolvidas em todos os
locais, ou pelo simples fato de divergências políticas e de interesses dos órgãos
públicos designados para execução dessas práticas. Ou ainda, pela falta de
recursos (humanos, materiais e financeiros), o que explica a não realização de
algumas etapas das linhas de ação como, por exemplo: capacitação de professores
e alunos sobre temas transversais e capacitação dos agricultores familiares em meio
ambiente e estratégias de convivência com o semiárido.
Outro aspecto importante, que foi observado no decorrer da investigação, é
que a materialização dessas práticas de EA constitui-se através de um ranço
assistencialista, que insiste em imperar no modelo de desenvolvimento tutelado, no
qual a autogestão torna-se uma barreira para a manutenção do poder localizado. O
enfoque predominante das práticas sociais, dentre elas a EA, está quase sempre
voltado para ações “clientelistas”10 - o que pode ser observado a partir da
constatação de que as comunidades locais assistidas por essas práticas são,
necessariamente, aquelas cadastradas em algum programa do governo federal
(Bolsa Família, Bolsa Escola, Brasil sem Miséria, Água para Todos, PAC
Federativos, dente outros).
Nessa perspectiva, no que diz respeito à efetivação das práticas de EA de
forma conjunta, faz-se necessário destacar a dificuldade de diálogo percebida entre
os órgãos públicos responsáveis, impedindo parcerias potencializadoras e
impossibilitando a execução e manutenção dessas práticas. A verticalização das
ações (Estado – Território Velho Chico) também foi percebida como um fator de
distanciamento entre as partes (órgãos públicos – comunidade ribeirinha) por
diminuir as perspectivas e torná-las pontuais e isoladas.
A pesquisa também identificou que as práticas de EA desenvolvidas no TVC,
ainda são concebidas de forma fragmentada e conservadora - principalmente as
executadas pelos órgãos públicos responsáveis pelo desenvolvimento das ações tornando ineficaz o objetivo de educação emancipatória e participativa, conforme
10

Segundo Augusto de Franco, o clientelismo busca manter a verticalização da esfera pública e
"modos de regulação autocráticos", dificultando a democratização da sociedade. O clientelismo é uma
ferramenta utilizada para enfraquecer o capital social e humano de uma determinada localidade, ou
de uma nação por inteiro. Ao se privilegiar a obtenção de benefícios oriundos de entes externos a
uma localidade, ocorre o enfraquecimento das relações horizontais, homem a homem; cidadão a
cidadão, diminuindo a capacidade de colaboração destes indivíduos e ampliando a competição por
mais recursos exógenos, e que não geram riquezas locais. Este processo gera um círculo vicioso que
ao longo do tempo é capaz de desmobilizar completamente uma comunidade.
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referência de estudos de autores que serviram de base para essa pesquisa
(REIGOTTA, 1998; SAUVÉ, 1999; GUIMARÃES, 2000; LIMA, 2000; ORELLANA,
2001; SATO, 2001; LEFF, 2001; CARVALHO, 2004; MUTIM, 2007; SORRENTINO,
1995; FERRARO JR., 2005; TOZONI-REIS, 2008; CUNHA, 2010).
Nesse sentido, há uma necessidade de desenvolvimento da reflexão crítica
e emancipatória do sujeito, que possibilite a análise das práticas de EA, no contexto
problematizador do território, não meramente para chegar a um consenso, tendo em
vista que a EA, segundo Reigota (1994) deve ser entendida como educação política,
no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social,
cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a
natureza. Mas, para realizar uma superação das concepções fragmentadas e
conservadoras mediante a reflexão crítica.
Como nos ensina Freire (1976, p. 66),
[...] somente os seres humanos que podem refletir sobre sua própria
limitação são capazes de libertar-se, desde, porém, que sua reflexão não
se perca numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da
ação transformadora da realidade condicionante. Desta forma, consciência
de e ação sobre a realidade são inseparáveis constituintes do ato
transformador pelo qual homens e mulheres se fazem seres de relação. A
prática consciente dos
seres humanos, envolvendo reflexão,
intencionalidade, temporalidade e transcendência, é diferente dos meros
contatos dos animais com o mundo.

A pesquisa contribuiu para reforçar a certeza de que, na medida em que o
CG, junto com a comunidade ribeirinha, realizar um planejamento de forma
democrática e participativa (atrelado à ampliação dos investimentos), as ações
voltadas para o desenvolvimento das práticas de EA no Território Velho Chico serão
consolidadas como uma proposta educativa e emancipatória que poderá contribuir
para o processo de sustentabilidade do referido território.
Portanto, o que este estudo está propondo, como caminho para o
planejamento, execução e desenvolvimento das práticas sociais de EA no
Território

Velho

Chico,

é

pautado

numa

Educação

Ambiental

crítica,

transformadora e emancipatória. Crítica, na medida em que discute e explicita as
contradições do atual modelo de civilização, da relação sociedade-natureza e das
relações sociais que ele institui; transformadora porque, ao pôr em discussão o
caráter do processo civilizatório em curso, acredita na capacidade de a humanidade
construir outro futuro a partir da construção de outro presente e, assim, instituindo
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novas relações dos seres humanos entre si e com a natureza; é também
emancipatória, por tomar como valor fundamental da prática educativa a produção
da autonomia dos grupos subalternos, oprimidos e excluídos (QUINTAS, 2004).
Por fim, reconhecendo os limites dessa pesquisa, é importante considerar
que ela não apresenta um quadro completo da situação de como configuram-se as
práticas da EA no Território Velho Chico – serão necessários estudos futuros
específicos e mais aprofundados. Porém, por meio dela, foi possível propor ideias e
orientações para o desenvolvimento de práticas sistematizadas na EA como uma
proposta emancipatória. Cabe destacar, ainda, que essa proposta é considerada, na
pesquisa, como parte indissociável de uma EA que busca a autonomia dos sujeitos
que fazem parte do contexto territorial, aqui representados pela comunidade
ribeirinha do TVC.
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