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Este trabalho apresenta um relato de experiência com comunidades tradicionais da 

Planície Quaternária do Rio Doce (PQRD), Espírito Santo, em diálogo com as vertentes 
teóricas da Educação Ambiental e da Decolonialidade, apontando caminhos e possibilidade de 
práticas educativas a partir do contexto local e dos impactos socioambientais vivenciados 
pelas comunidades litorâneas do norte do Espírito Santo.  

As discussões relacionadas à decolonialidade vêm ganhando espaço nos debates 
acadêmicos e nos movimentos sociais, compartilhando um conjunto de estudos sobre o poder 
na modernidade, apoiados nas pesquisas de Aníbal Quijano (1928-2018) sobre a colonialidade 
e nos estudos do Grupo Modernidade/ Colonialidade/ Decolonialidade (MCD) (QUINTERO 
et al., 2019). Atualmente, também é possível encontrar trabalhos articulados à essa linha de 
pesquisa no campo da Educação Ambiental, ecoando propostas de diálogos interculturais e 
denúncia do processo de colonização, que segue em curso (SALGADO et al., 2019). 

Os valores eurocêntricos foram introjetados na nossa compreensão de mundo através 
dos diversos campos da sociedade, assim os efeitos da colonização ainda “tem atuado através 
de processos de violenta intervenção política e epistemológica, os quais resultaram na 
suspensão do crescimento orgânico das instituições e das histórias dos colonizados” 
(MENESES, 2019. p.20). Os registros sobre o que sucedeu aos índios, aos negros e 
consequentemente as comunidades tradicionais, raramente apresentam suas próprias falas, 
sendo esses povos e suas culturas colocados em lugar de invisibilidade e pejoratividade na 
história. Essas condições se perpetuaram e foram internalizadas no senso comum. Essa 
estrutura encontra-se atualmente pautada na ideologia neocolonial, expressada na expansão do 
sistema capitalista que envolve uma maneira de ver o mundo, utilizando a ciência colonial 
como mecanismo de reprodução.  

Os efeitos da colonialidade afetam as comunidades tradicionais do litoral norte do 
estado do Espírito Santo, abrigadas na PQRD, considerada um grande território, no qual 
diferentes povos coexistem com suas especificidades e assemelham-se pelos seus modos de 
vida. Essas semelhanças perpassam, principalmente, pelas profundas relações que construíram 
com as águas, seja com os alagados, por onde transitavam e se conectavam com a foz do Rio 
Doce e o extremo norte do estado, seja com o mar, onde encontravam grande parte dos seus 
alimentos.  
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Em meados dos anos de 1950, no intuito de modificar profundamente a condição 
pantanosa que prevalecia na região, foram implantados programas governamentais (aliados às 
elites econômicas) que decorreram a abertura de valas para drenagem dos alagados, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS, extinto em 
1990), para aproveitamento de várzeas na ampliação do agronegócio. Nesse período, esse 
território passou a ser visado para atender ao modelo econômico desenvolvimentista e sofreu 
com a imposição de grandes latifúndios da pecuária, especulação imobiliária e com atividades 
de extração e beneficiamento do petróleo e gás, ocasionando na inviabilidade dos modos de 
vida tradicionais através da contaminação e esgotamento de diversos recursos naturais 
(TEIXEIRA, 2010), principalmente os recursos hídricos. 

Dessa forma, o Projeto Comunidade Participativa, visou contribuir na formação de 
novas lideranças comunitárias para atuarem no enfrentamento dos problemas socioambientais 
e na defesa dos seus territórios. Através de metodologias participativas pautadas no campo 
teórico-metodológico da Educação Ambiental Crítica, com propostas contextualizadas às 
reais demandas dos moradores locais, além de uma concepção educativa que propõe a 
construção coletiva, participativa e engajada dos envolvidos. O Projeto foi realizado pelo 
Laboratório de Educação Ambiental (LabEA) da Universidade Federal do Espírito Santo – 
campus São Mateus e patrocinado pela Petrobras. 

O projeto atuou em seis comunidades, divididas em dois setores: setor pesqueiro e 
setor quilombola. O presente relato refere-se as experiências vivenciadas junto ao setor 
pesqueiro que abrange as comunidades: Barra Nova Norte, Barra Nova Sul e Campo Grande 
(localizadas no município de São Mateus). O desenvolvimento do Projeto ocorreu nas três 
comunidades através das seguintes ações: (1) Consulta das lideranças locais; (2) Adequação 
das ações do Projeto; (3) Assembleias Comunitárias; (4) Diagnóstico Socioambiental 
Participativo; (5) Eleição das Comissões de Desenvolvimento Socioambiental - CDS (uma em 
cada comunidade); (6) Elaboração dos Planos de Ação; e (7) Execução do Plano de Ação. 
Após a realização das Assembleias Comunitárias, o Projeto passou a assumir um caráter 
pedagógico no qual todas as suas ações tinham como finalidade a formação socioambiental 
dos membros das CDS, através de assessoramento técnico para elaboração e execução do 
plano de ação, além de oficinas, palestras e reuniões. 

As CDS elaboraram, sob assessoria da equipe técnica do Projeto, um Plano de Ação 
por comunidade, com base nos apontamentos do Diagnóstico Socioambiental Participativo, 
no qual 157 moradores participaram apontando os problemas e as propostas de soluções ou 
mitigações para a melhoria da qualidade de vida local. Dentre os 39 temas identificados nos 
planos de ação, 17 são comuns às três comunidades, 12 são comuns entre pelo menos duas 
comunidades e 10 se configuraram como demandas específicas de uma das comunidades, 
conforme apresentado no Quadro 1. 
 

Quadro 1. Demandas apontadas nos Planos de Ação das Comunidades Pesqueiras atendidas pelo Projeto 
Comunidade Participativa. 

Comunidades que 
apresentam a demanda 

no Plano de Ação 
Demandas indicadas no Plano de Ação 

Barra Nova Norte, Barra 
Nova Sul e Campo 

Grande 

Água potável; Desvalorização da cultura tradicional; Manutenção da estrada; 
Programação Cultural; Posto de Saúde; Atendimento Médico Regular; Ambulância; 
Poluição Meio Ambiente; Indenização e auxílio Renova; Emprego; 
Segurança pública; Educação/Escola (falta/estrutura precária); Empreendimento do 
Porto Petrocity; Esporte; Falta de investimento no Turismo; Óleo nas praias; e 
COVID-19. 
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Barra Nova Norte e Barra 
Nova Sul 

Lixo gerado por turistas; Educação Ambiental para turistas; Instalar postes para 
iluminação; Falta de energia; Baixa participação/Desunião entre os moradores; 
Limpeza pública (caminhão de lixo passa poucas vezes na semana); Utilização 
trator. 

Barra Nova Norte e 
Campo Grande 

Carro pipa passa poucos dias para realizar o abastecimento; Transporte público 
insuficiente; Lazer 

Barra Nova Sul e Campo 
Grande 

Saneamento Básico; Demanda de EJA 

Barra Nova Norte 

Farmácia; Placas de advertência sobre o cuidado com Meio Ambiente; Associação 
(nova eleição); Falta de valorização dos recursos da comunidade para gerar renda 
aos moradores; Avanço da maré/Assoreamento/Erosão; Pesca irregular (turistas); 
Falta água na Escola 

Barra Nova Sul 
Atraso na construção de ponte entre Barra Nova Norte e Barra Nova Sul; 
Pavimentação das ruas 

Campo Grande Pesquisa Estuários, Manguezais, Crustáceos e Rios. 
Fonte: autores (2020). 

 Nos Planos de Ação, para cada tema apresentado estão contidas as demandas 
específicas indicadas pelos moradores, por exemplo, o tema “Água Potável” abarca as 
demandas: Abastecimento regular de água na comunidade, no mínimo 3 vezes na semana, 

pois atualmente, o abastecimento ocorre somente uma vez a cada 15 dias; Prioridade de 

abastecimento da caixa d’água da escola; Monitoramento da qualidade de água do 

caminhão-pipa e dos poços artesianos; Distribuição de caixas d‘água para os moradores; 

Levantamento da quantidade de caixas d’água necessárias para atender a comunidade. 
Assim, atendendo às 102 demandas registradas e visando contribuir com o processo 

de empoderamento dos membros, a equipe técnica do projeto promoveu reuniões entre as 
CDS e pessoas físicas/ instituições públicas e privadas com objetivo de apresentar as 
demandas de suas comunidades e agregar parceiros na execução de seus planos de ação. 
 Dentre os 144 encaminhamentos realizados pelas CDS estão:  
 

Quadro 2. Encaminhamentos para execução do Planos de Ação das Comunidades Pesqueiras atendidas pelo 
Projeto Comunidade Participativa. 

Ações relacionadas às demandas 
do Plano de Ação Encaminhamentos 

Reuniões categoriais 

- Prefeito de São Mateus;  
- Vereadores da Câmara Municipal de São Mateus; 
- Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus;  
- Representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);  
- Representantes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER);  
- Funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de 
Guriri;  
- Associações de Moradores das comunidades do entorno;  
- Representantes da Polícia Militar e da Polícia Ambiental; 
- Representantes do IEMA;  
- Representantes da Petrobras;  
- Representantes da Secretaria Estadual de Cultura - Secult; 

Elaboração de documentos/projetos 

- Documentos protocolados nas esferas municipal, estadual e federal; 
- Documentos para auxiliar os atingidos pelo rompimento da barragem da 
Samarco;  
- Plano de ação voltado para mitigação dos impactos causados às 
comunidades pelos rejeitos da Samarco; 
- Projetos socioculturais; 

Participação de eventos e visitas 
técnicas 

- Devolutiva do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo 
Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS) da empresa Renova;  
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- Reunião da Câmara de Vereadores;  
- Conferência Pedagógica de Educação Ambiental;  
- Visita técnica ao Projeto Estaleiro Escola em Nova Viçosa; 
- Festa de São Benedito;  
- Festival do Caranguejo;  
- IV Encontro de Cultura Ancestral em Areal. 

Oficinas de formação 

- Contexto socioambiental na Planície Costeira do Rio Doce, Unidade de 
Conservação, RDS; 
- Conflitos entre comunidade e UC’s; 
- Elaboração de projetos socioculturais; 
- Papel e responsabilidade de instituições públicas e da Petrobras; 
- Ecoturismo; 
- Cuidados e manejo do óleo nas praias; 
- Oficinas para trocas de experiências entre comunidades; 

Ações de EA pontuais - Oficinas de educação ambiental com crianças das escolas locais. 
Fonte: autores (2020). 

 
Observou-se que todo o percurso formativo trilhado pelo Projeto Comunidade 

Participativa apresenta um potencial pedagógico emancipatório, contribuindo com o processo 
de pertencimento e fortalecimento da identidade de comunidade tradicional, a partir de 
atividades que questionam a participação nos espaços de poder, incentivam uma percepção 
crítica da realidade local, e ampliam a consciência sobre seus territórios, o projeto envolve os 
moradores na (re)construção do processo identitário, para que possam dar continuidade às 
lutas da comunidade, somando esforços com as lideranças já constituídas. Compreendendo 
sua história e seus direitos, considerando os participantes sujeitos de transformação 
socioambiental e protagonistas das mudanças, encontrou-se assim, tessituras que permitem 
repensar os processos de colonialidade através da educação ambiental. 

 
 

Referências 

MENESES, M. P. Os desafios do sul: traduções interculturais e interpolíticas entre saberes 
multi-locais para amplificar a descolonização da educação. Decolonialidades na Educação 
em Ciências. São Paulo: Editora Livraria da Física, p. 20-43, 2019. 
 
QUINTERO, P.; FIGUEIRA, P.; ELIZALDE, P. C. Uma breve história dos estudos 
decoloniais. MASP Aftrall. Amanda Carneiro (Org.). Tradução de Sérgio Molina e 
Rubia Goldoni. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 2019. 
 
SALGADO, S. D. C.; MENEZES, A. K.; SÁNCHEZ, C. A colonialidade como projeto 
estruturante da crise ecológica e a Educação Ambiental desde el Sur como possível caminho 
para a decolonialidade. Revista Pedagógica, v. 21, p. 597-622, 2019. 
 

TEIXEIRA, C. C. A Reorganização da Beira-mar: os diferentes modos de uso e ocupação 
no norte do espírito santo. 2010. 189 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade 
Federal do Espírito Santo, 2010. 


