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1. Contextualização

Professoras e mestrandos da disciplina de Educação Ambiental do Curso de

Pós-graduação em Educação em Ensino de Ciências e Matemática/IFES,

decidiram entrevistar o prefeito de Baixo Guandu que foi um dos três

municípios capixabas que sofreram impactos diretos relacionados ao

rompimento da Barragem de Fundão/Bento Gonçalves-Mariana/MG, ocorrido

novembro de 2015. Fato que deixou marcas deletérias nas pessoas, na

economia tangível e intangível, no ambiente como um todo em toda extensão

da bacia do Rio Doce. A entrevista foi realizada diante da relevância de uma

tomada de decisão e sua repercussão de fatos ligados ao referido desastre. O

prefeito liderou e convocou a comunidade para um movimento que teve como

finalidade a obstrução da Estrada de Ferro Vitória-Minas/EFVM que transporta

minério de Minas Gerais para ser exportado pelos portos capixabas. A fim de

antecipar solução para os problemas que chegariam ao município junto à lama.

O rompimento da barragem e consequente “onda de lama” levou à

contaminação por metais pesados toda bacia do Doce. O diretor do Serviço

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo Guandu, asseverou: “parece que

jogaram a tabela periódica inteira dentro do rio” (REVISTA GALILEU, 2015).

Neste ínterim, a Educação Ambiental Crítica (EAC) assume um caráter contra-

hegemônico ao fundamentar uma nova ética na relação sociedade e natureza

pelo diálogo. Sobretudo, a temática ambiental assume centralidade no

processo educativo articulando a Educação Formal com a Não Formal pela via

da gestão democrática com ênfase na participação da comunidade a partir do

território vivido, envolvendo as relações contraditórias natureza-sociedade

individual e coletivamente. Permite ainda, formá-lo para o diálogo com o



propósito de se posicionar socialmente e redimensionar seus conceitos a partir

do território vivido. Ao reinterpretar o ambiente, move-se um processo coletivo,

que contribui com uma gestão participativa efetiva (práxis) a partir da EAC.

Assim, o objetivo foi estabelecer conexões entre a atitude do gestor municipal e

a perspectiva de uma EAC, além de refletir e explicitar algumas contradições à

luz de autores que defendem esta vertente da Educação Ambiental (EA).

3. Metodologia

Trata-se de uma entrevista semiestruturada no âmbito de uma pesquisa

qualitativa realizada por alunos e professores da disciplina de Educação

Ambiental do curso de Pós-graduação em Educação em Ciências e

Matemática/ Cefor-Ifes. Durante a entrevista o chefe do executivo municipal é

interpelado e relata os motivos que o levaram à tomada da decisão. Ao mesmo

tempo é instado acerca da necessidade de uma Política de EA que possa

inspirar uma educação crítica e transformadora na linha da cidadania

socioambiental no âmbito municipal. Para análise da entrevista, a

sistematização dos dados ocorreu através de categorias de análise assim

configuradas: participação social e educação ambiental crítica como categorias

inerentes à EAC, articulando meio ambiente e educação.

4. Síntede da experiência

Participação Social: ao procurar o grupo empresarial e instâncias

governamentais que poderiam responder à inquietante condição dos

municípios ainda a serem atingidos pela lama (naquela ocasião, prefeito e

munícipes buscavam remanejar a captação de água para o Rio Guandu, o que

demandava recursos variados), pode-se perceber que a princípio, o que

ocorreu foi a despreocupação por parte da empresa responsável em não dar ao

fato a gravidade real, numa “clara intenção de ganhar tempo e até porque na

maioria das vezes, o Estado enquanto poder público, representado por seu

agentes, está a serviço de grandes corporações”, nas falas do prefeito. Trata-

se de uma “lógica política” (Acselrad, 2002, p.51) que orienta a distribuição

desigual dos danos ambientais, naturalizando o risco ambiental fundamentado



numa ideologia desenvolvimentista na qual esses desastres/crimes, seriam

“uma contrapartida inevitável ao desenvolvimento econômico e na geração de

empregos e arrecadação de impostos” (LOUREIRO et al., 2009, p.107). A

reação da empresa foi imediata, após a intervenção da estrada de ferro citada

inicialmente, embora não divulgada na grande mídia, ocorreram manifestações,

mas também criminalização dos movimentos além da “pressão que foi feita

sobre o prefeito, pescadores, líderes do MAB (Movimento dos Atingidos por

Barragens) e outros. Entretanto, com o auxílio da internet e das redes sociais o

ato do prefeito ganhou repercussão” (entrevistado).

Educação Ambiente Crítica: Nesta pergunta a entrevistadora faz uma

provocação ao entrevistado, quando reitera a necessidade de “uma educação

contra hegemônica, porque a educação que nós temos e professamos educa

pessoas para serem conformadas [...] não formamos para explicitar as

contradições do modelo de desenvolvimento atual” (entrevistadora). Nesta

vertente, Loureiro e Layrargues (2013, p. 218), asseveram que aos olhos do

educador ambiental crítico, as vítimas das injustiças ambientais são o

testemunho vivo que dão a prova definitiva da insustentabilidade desse modelo

de desenvolvimento. O gestor por sua vez, parece ter essa percepção ao

afirmar que “essa educação é resultado da influência de um modelo

econômico. Modelo este que é concentrador e excludente”.

O entrevistado demonstrou certa dificuldade de discernimento sobre as

políticas públicas de meio ambiente e de EA e o rebatimento na gestão

municipal quando diz: “nós aprovamos o Plano de Educação. A política de meio

ambiente está inserida na política de educação”. Fato justificado pelo fato de

tratar-se de uma mudança paradigmática. Soma-se a isso os desafios

conceituais, epistemológicos impactando na rígida estrutura das políticas

públicas.

Ainda que o gestor público tenha disposição para o embate referente às

questões socioambientais, a ideia de educação ambiental com projetos

pontuais continua prevalente, ao afirmar que “a gente já tem feito uma série de

ações (de EA) por aqui” quando referia-se a ações de coleta de lixo, reciclagem

e outros. Na ótica de Guimarães (2004), grande parte das práticas intituladas

como sendo de EA ainda se apresenta em uma perspectiva conservadora. Elas



estão presas no que ele denominou de armadilha paradigmática que

impossibilita os educadores ambientais de implementar práticas educativas em

uma perspectiva crítica. De acordo com o entrevistado “a primeira coisa é

formar professores [...] temos ai a escola sem partido que é um retrocesso [...]

aqui, eu vou tentar embarcar na democracia participativa. Vamos promover

fóruns, trazer escolas, principalmente as escolas maiores da cidade [...]”.

Cabe destacar o salto que a política estadual possibilita ao legitimar uma

articulação simbiótica entre o projeto político pedagógico da escola e da

participação da comunidade escolar local. Lobino (2007) afirma a possibilidade

do resgate do protagonismo docente como formulador e mediador do

conhecimento. A autora reafirma que no universo educacional, ocorre o

rebatimento direto na gestão democrática da escola esquematicamente

expressa: a) na organização curricular dos saberes/fazeres escolares e b) no

conselho de escola. É emblemático o fato de que embora os incisos I e II do

art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, estabeleça a

participação dos educadores na elaboração do projeto político pedagógico da

escola e participação da comunidade escolar e local nos conselhos de escola

ou equivalentes, o que legalmente formaliza a prática da participação social,

porém, esta pouco se traduz em prática social sendo profundamente passiva

ou mesmo civilmente desconhecida.

Lobino (2007) corrobora com a fala do entrevistado, quando defende que a

escola é instrumento para elaborar intelectuais de diversos níveis, sendo

necessário situar o professor interior das estruturas escolares. A autora afirma

que esta função pode ser redimensionada, por meio de um processo de

formação e transformação da prática social. Quanto a convidar a sociedade

para participar de eventos onde serão debatidos temas de interesse da

coletividade, entre eles questões de cunho socioambiental, como o crime de

Mariana, isso só será possível, se houver, segundo Lima (2002, p. 128), uma

politização do debate e da educação ambiental, ou seja, quando houver “[...]

um estimulo à compreensão dos riscos presentes nas agressões ambientais, à

identificação e responsabilização dos reais agentes da degradação [...]  e à

participação organizada”. Sabemos que a EA tem um longo caminho a ser

percorrido, por isso, Ruscheinsky (2001) afirma que, para percorrer esse



caminho devemos nos basear em fundamentos epistemológicos e em valores e

assim acreditar neles e assumir uma prática cotidiana atuante. Por fim,

acreditamos que a transformação da realidade socioambiental envolve

diferentes grupos sociais e se dá por meio de uma práxis comprometida com

uma cultura contra hegemônica para mudar o curso da história,

problematizando dialeticamente a realidade social como ponto de partida e a

realidade social transformada como ponto de chegada; mostrando ainda que o

que se deseja não são benefícios e indenizações. Mas fazer prevalecer o

justiça ambiental, a vida digna como direito inalienável de cidadania plena.
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