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Introdução

A crise socioambiental “descoberta” e deflagrada no período do 
pós-guerra, cujas dimensões não apresentam precedentes na his-
tória humana, abre margem para reflexões a respeito das formas 
como as sociedades vêm travando suas relações socioambien-
tais ao longo da história. Estas discussões se nutrem de dados, 
como os fornecidos pelas Nações Unidas,1 que apontam que  
vivemos em um tempo em que a miséria e a concentração de  
riquezas nas mãos de poucos atingem níveis absurdos, jamais vistos  
(Coronil, 2000). 

Recentes dados da organização não governamental OXFAM 
mostram que seis brasileiros possuem a mesma quantidade de di-
nheiro de metade da população.2 Dessa forma, sob os diversos 
olhares que se atentam para esta questão, como o de cientistas, in-
telectuais acadêmicos e oriundos de outros espaços para além da 

1. Dados da ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>.

2. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/noticias/relatorio_davos_2016> e <https://www.
oxfam.org.br/sites/default/files/economia_para_99-nota_metodologica.pdf>.
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academia ‒ ativistas, lideranças de povos tradicionais, educadores 
críticos e lideranças de movimentos sociais ‒, é cada vez mais evi-
dente que a crise em que nos encontramos é, como pontua Santos 
(2009), entre outros, uma crise civilizatória. Em outras palavras, 
a crise da exploração ambiental desenfreada é reflexo das relações 
de opressão e dominação inerentes ao modelo de sociedade do-
minante capitalista (Loureiro e Layrargues, 2013), que expropria, 
aniquila e impede o fruiur da vida e da existência.

Esse texto tem como objetivo refletir sobre a educação ambien-
tal necessária e urgente ao contexto das realidades socioambientais 
latino-americanas. Nosso interesse parte, portanto, da discussão da 
ideia de contextualização, desenvolvida por Boaventura de Sousa 
Santos (1994). Este autor pensa o debate sobre a contextualização 
e a descontextualização das subjetividades na modernidade, a par-
tir da dicotomia entre as subjetividades individual e coletiva, por 
um lado, e as subjetividades abstratas e contextualizadas, por ou-
tro. Para ele, a valorização da subjetividade individual e abstrata 
na modernidade capitalista parece influenciar a descontextualiza-
ção dos processos sociais, políticos e epistêmicos, transformando 
energias potencialmente emancipatórias em energias regulatórias.  
Entretanto, constantemente, essa lógica é tensionada por grupos 
sociais diversos, que recontextualizam suas realidades e identidades 
e buscam formas alternativas ao modelo imposto (ibid.). 

Neste ensaio, partimos destes processos de recontextualiza-
ção, assim como dos grupos que provocam estes tensionamen-
tos, buscando refletir como esta dinâmica influenciou a questão 
ambiental na América Latina, trazendo à tona o que entendemos 
como a necessidade de uma Educação Ambiental desde el Sur. Isso  
significa que estamos buscando essa educação ambiental enchar-
cada de chão, de povo, de gente, de histórias, de relações, de afe-
tos e afetações. Também buscamos o diálogo com as demandas 
dos movimentos sociais que lutam pelo direito ao meio ambiente  
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ecologicamente equilibrado, das comunidades negras e indígenas 
que resistem e re-existem no território ancestral, das mulheres que 
reinventam e dão novos sentidos às formas de resistência e re-exis-
tência e de sustentabilidade e das demais identidades subalternas, 
oprimidas e “esfarrapadas” que colorem a sociodiversidade do solo 
latino-americano. A partir daí, procuramos compreender os diá-
logos urgentes e necessários da educação ambiental para além das 
condutas normatizadoras, das responsabilidades individuais em 
relação ao meio ambiente (visto como um aspecto naturalizado, 
abstrato e despersonificado) para uma educação ambiental em-
prenhada de gente. Assumimos assim esta educação ambiental 
desde el Sur, que é multissensorial, recheada de atravessamen-
tos provocados pelas alteridades radicais abolidas pelo programa 
sistemático do “encobrimento do outro” (Dussel, 1993). A ideia 
destas linhas é uma provocação para sentar e desenvolver a escuta 
para dentro da educação ambiental das “diversas” vozes silencia-
das que teimam em emergir e re-existir, como nos ensina Quiño-
nez (2015), capazes de navegar no sangue, suor e lágrimas que  
escorrem dessas veias abertas da América Latina (Galeano, 2011).

Assim, partindo da fundamentação teórica trazida por Boa-
ventura de Souza Santos (1994) e dos aportes de Walter Migno-
lo (2008), de Santiago Arboleda Quiñonez (2015) e de Paulo Freire 
(1999), apresentaremos um breve histórico da Educação Ambiental 
sob a perspectiva da contextualização e descontextualização às rea-
lidades socioambientais locais. Por último, apresentaremos um pa-
norama das pesquisas desenvolvidas pelo Geasur, que buscam fazer 
uma leitura das possíveis pedagogias emergentes das lutas popu-
lares, dos movimentos sociais e das resistências das comunidades  
tradicionais, tentando perceber o elo unificador de uma possível 
educação ambiental desde el Sur, ou seja, a partir de nós mesmos, 
do território, das realidades socioambientais contextualizadas. 
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Subjetividades na modernidade: 
contextualização e descontextualização

Em seu consagrado livro Pela mão de Alice: o social e o político 
na pós-modernidade (1994), o sociólogo português Boaventura de 
Souza Santos retoma as reflexões epistemológicas abordadas em 
sua obra anterior,3 de que as diversas formas de conhecimento es-
tão especificamente vinculadas às diferentes práticas sociais. Isto 
implica dizer que as transformações nestas formas de conhecer se 
relacionam diretamente com as mudanças nas formas de organi-
zação da sociedade. Com isso, o autor se dispõe a trazer reflexões 
sobre a transição societária que ocorre na modernidade e na pós-
-modernidade, como forma de explicar as transformações episte-
mológicas, estas já mais conhecidas. 

No capítulo “Modernidade, identidade e a cultura de fron-
teira” Boaventura (1994), ao abordar o tema das identidades na  
modernidade, discute as formas pelas quais ocorreram as dispu-
tas entre as diferentes subjetividades: individual e coletiva, por um 
lado, e entre as contextualizadas e abstratas, por outro. Utilizan-
do o resumo de uma série histórica bastante ampla, o autor argu-
menta como, por exemplo, na transição do período medieval para 
o moderno, o declínio da visão teocrática e a falência da organiza-
ção das comunidades feudais impulsionaram a valorização da sub-
jetividade individual representada pelo androcentrismo em oposi-
ção ao teocentrismo. 

Da mesma forma, explica que as tensões entre as subjeti-
vidades contextuais (avessas às teorias falsamente universais)  
representadas pelas visões de mundo de Shakespeare, Rabelais e 
Rousseau se contrapunham à subjetividade abstrata (desespacia-
lizada, desterritorializada) de Descartes. Como resultado destas  

3.  Introdução a uma ciência pós-moderna, 1989.
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tensões e também como pano de fundo para o nascimento dos pa-
radigmas da modernidade ocidental, o autor aponta a vitória da 
subjetividade individual e abstrata sobre a coletiva e contextual. In-
dica que a derrota de Rousseau é também a da subjetividade co-
munitária, e a vitória de Descartes é a vitória de uma filosofia sem 
contexto, passível da universalização. Estas escolhas epistemológicas 
acompanharam o curso da história, e, por conseguinte, os interesses 
das classes dominantes. Portanto, o vazio enfrentado pelos sujeitos 
coletivos é enfim ocupado pela figura do Estado liberal capitalista, 
cujas características baseadas no mercado e na propriedade indivi-
dual, configuram seu caráter de regulação dos sujeitos sociais.  

Contudo, é a partir de duas categorias trazidas por este autor 
‒ a contextualização e a descontextualização das subjetividades ‒ 
que iniciaremos nossa jornada pelo campo do pensamento am-
bientalista e, posteriormente, pelo campo da Educação Ambien-
tal, buscando entender em que momentos a questão ambiental 
é contextualizada às questões sociopolíticas de seu tempo, e em 
que outros ela é absorvida por tentativas de universalização e abs-
tração. Para isso, voltemos nossa atenção, mais uma vez, para as  
categorias apresentadas por Santos (1994). Dois exemplos bastan-
te significativos nos são oferecidos pelo autor para demonstrar o 
quanto o processo histórico não é linear e as tensões entre con-
textualização e descontextualização das identidades se repetem. O 
primeiro diz respeito à experiência vivida pelos povos que com-
partilharam o território da península ibérica, durante os oito sé-
culos de domínio mouro. Durante esse tempo, o convívio e a 
tolerância entre cristãos, judeus e mouros foi possível graças à or-
dem política e religiosa estabelecida, cujas influências remetiam 
às grandes civilizações africanas do vale do Nilo, da Etiópia e do  
Egito. Este período é definido pelo autor como “riquíssimo pro-
cesso histórico de contextualização e recontextualização de identi-
dades culturais” (Santos, 1994, p. 122). Sua interrupção é marcada 
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por um processo violento de pilhagem política e religiosa lidera-
da pela Espanha, que teve como resultado a expulsão dos mouros 
e dos judeus, o confisco de seus bens e a destruição de um patri-
mônio literário de perdas incalculáveis, devido à sua diversidade. 
É imposto, portanto, o monopólio de uma única religião e orga-
nização política que regularia as consciências e práticas, não dei-
xando espaço para o diálogo. Como comenta o autor, “se instaura 
uma nova era de fanatismo, de racismo, e de centrocentrismo”, o 
que poderíamos chamar de um novo momento de descontextuali-
zação. O autor ainda ressalta que este episódio histórico precedeu, 
em pouco tempo, as primeiras viagens de Colombo e o processo 
de etnocídio deflagrado nas Américas, trazendo à tona ligações in-
dissociáveis destes dois processos violentos de conquista.   

O segundo exemplo traz duas contestações direcionadas à iden-
tidade moderna: a romântica e a marxista. A contestação românti-
ca, que se opunha à racionalidade descontextualizada e abstrata e ao 
instrumentalismo científico, reivindicava a busca radical pela iden-
tidade, pelo contato com a natureza e pela revalorização do irracio-
nal. Trazia, portanto, uma recontextualização das identidades por 
meio de vínculos como a religião, a etnia e a natureza. Já a contes-
tação marxista combatia a identidade individualista por meio do 
enfoque no coletivo, mais especificamente às relações sociais de 
produção e às práticas concretas dos indivíduos em relações desi-
guais diante do Estado. A identidade de classe recontextualizava 
as identidades, cujas forças emancipatórias se encontravam com a 
classe trabalhadora e as regulatórias com o Estado. 

Apesar de reconhecer que nenhuma destas contestações rompeu 
com as relações subjetivas de dependência entre o sujeito e o Esta-
do, Boaventura assinala sua importância na tensão do paradigma 
vigente. Além disso, sua análise caminha em direção às transforma-
ções dos últimos anos do século XX, nos quais há o que ele chama 
de regresso das identidades. A respeito disto ele comenta:
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A recontextualização e reparticularização das identidades e das prá-
ticas está a conduzir a uma reformulação das interrelações entre os 
diferentes vínculos atrás referidos, nomeadamente entre o vínculo 
nacional classista, racial, étnico e sexual. Tal reformulação é exigida 
pela verificação de fenômenos convergentes ocorrendo nos mais dís-
pares lugares do sistema mundial: o novo racismo na Europa; o de-
clínio geral da política de classe, sobretudo evidente nos EUA, onde 
parece substituída pela política étnica do multiculturalismo, ou pela 
política sexual dos movimentos feministas; os movimentos dos po-
vos indígenas em todo o continente americano, que contestam a 
forma política do estado pós-colonial... (Santos, 1994, p. 127).

Um ponto chave nestas discussões trazidas por Boaventura, 
que são de grande importância para a discussão da Educação Am-
biental Crítica, diz respeito às forças de emancipação. Segundo a 
análise desse autor, ao longo do processo histórico de contextuali-
zação e descontextualização das subjetividades há a clara tendên-
cia de colapso das forças emancipatórias e sua transformação em 
forças regulatórias. Esta tendência perversa de cooptação das ener-
gias emancipatórias e dos movimentos coletivos se faz por meio 
das facilidades criadas pelo modelo capitalista na modernidade. 

Uma das facetas centrais desta transição parece ser que o capi-
tal, sem dispensar a funcionalidade institucional do Estado, está a 
criar um outro suporte institucional, paralelo aos Estados, cons-
tituído pelas agências financeiras e monetárias internacionais, a  
dívida externa, a lex mercatoria, as firmas de advogados norte-america-
nas, um suporte institucional que distingue do suporte institucional  
estatal, quer porque é transnacional em si mesmo, quer porque não  
pretende manter qualquer exterioridade ou autonomia perante as 
relações de produção. Por via desta última característica, a nova  
regulação econômica, que face à anterior assente no Estado, aparece 
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como desregulação, arroga-se ser regulação social e, de fato, a única 
regulação possível (Santos, 1994, p. 128).

Ambientalismo e Educação Ambiental: da 
contextualização à descontextualização

A Educação Ambiental, como se sabe, é herdeira do movimen-
to ambientalista, que surgiu por volta dos anos 1960 e 1970 em 
países do norte global em meio a uma atmosfera de protestos e 
insatisfações de várias naturezas (Carvalho, 2012). Neste perío-
do, depois do mundo ter passado pelas duas grandes guerras do  
século XX e enfrentar a chamada Guerra Fria, emergem nos Esta-
dos Unidos e na Europa movimentos críticos do sistema capitalis-
ta industrial. Como comenta Porto-Gonçalves (2006), nos países 
ricos, onde o capitalismo deveria ter dado certo e o modelo de de-
senvolvimento capitalista significava a única forma de obter uma 
vida feliz e livre, muitas coisas pareciam caminhar para o fracasso 
social e até civilizatório. Diante da violência e violação de direitos 
humanos das guerras, como a Guerra do Vietnã e na Nicarágua, 
Colômbia, Panamá e El Salvador, da utilização dos avanços tecno-
lógicos como máquinas de destruição, das crises econômicas do 
capital que intensificavam a exploração do trabalho, da insipiên-
cia de direitos civis, principalmente para negros e mulheres e da 
exploração desenfreada do meio ambiente no modelo industrial 
urbano; vários grupos, com diversas identidades foram às ruas, no 
que ficou conhecido como movimento de contracultura (Carva-
lho, 2012).

É importante recuperar essa origem do ambientalismo na contra-
cultura e toda tensão que se estabelece com o modo de produção de 
verdades no interior da sociedade moderno-colonial, onde a ciência 



A educação ambiental crítica e a contextualização à realidade...  311

e a técnica ocupam um lugar de destaque. Afinal, se por cultura en-
tendemos um conjunto de saberes e valores que empresta sentido às 
práticas sociais, a contracultura indica exatamente a busca de outros 
sentidos para a vida (Porto-Gonçalves, 2006, p. 6).

Os chamados “novos movimentos sociais” (movimento negro, 
principalmente nos Estados Unidos, os novos movimentos femi-
nistas, os pacifistas e também o ambientalista) nutriam-se de um 
momento de resgate das utopias, em que as forças pareciam di-
recionar-se para a transformação da sociedade (Carvalho, 2012). 
Para voltar a dialogar com Santos (1994), poderíamos identificar 
este período como de intensa contestação do paradigma vigente, 
em que a recontextualização das identidades, ou das subjetivida-
des, aconteceu de forma bastante disseminada, pelo menos den-
tre os países ocidentais. A insurgência da luta por direitos civis, 
pela paz e por mudanças no sistema enfrentavam a visão abstra-
ta de um mundo capitalista livre e democrático, trazendo à pra-
tica objetiva dos grupos sociais a necessidade de mudanças na  
direção da emancipação.    

Para Dias (2000), o movimento ambientalista teve como um 
de seus marcos o lançamento da obra “Primavera silenciosa” da 
bióloga marinha e escritora Rachel Carson, que já em 1962 de-
nunciava os possíveis danos ambientais provenientes da utilização 
de insumos químicos na agricultura. Além das influências literá-
rias, a formação de uma subjetividade ambientalista, ou de um 
“sujeito ecológico”, como explica Carvalho (2012), esteve relacio-
nada às transformações históricas e sociais vividas, onde o movi-
mento de contracultura foi bastante significativo em seu início. 
Segundo Porto-Gonçalves (2006), as bases do chamado desen-
volvimento liberal capitalista, estão fundadas no seguinte pensa-
mento: ser desenvolvido é ser urbano e industrializado, dominar a  
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natureza e ao mesmo tempo afastar-se dela, viver como homens 
em meio a constructos humanos. Tudo que fosse diferente dis-
so era considerado ultrapassado, não desenvolvido. Para este au-
tor, os primeiros ambientalistas criticavam fortemente esta ideia 
e, muitas vezes, eram acusados de querer voltar ao passado (ibid.). 
De toda forma, podemos entender que a crítica ambientalista nas-
ce também como uma crítica social e política ao sistema, onde 
a emancipação em relação ao paradigma dominante e a afirma-
ção da possibilidade de outros modos de vida estavam dentro de 
sua perspectiva (Carvalho, 2012). A pesar de comumente se falar 
em Rachel Carson como um marco para o movimento ambien-
talista, existiram outros militantes contemporâneos com menor  
visibilidade no Brasil, mas que tiveram um destaque internacio-
nalmente, como afirma Alier (2007) para o nome de Chico Men-
des e os extrativistas em Xapuri, no Acre, bem como a luta dos  
indígenas contra a mineração e pela água na Bolívia, dentre outros  
anônimos que inclusive tiveram a vida ceifada e suas histórias si-
lenciadas por grandes corporações internacionais. Esses lutadores 
silenciosos sempre denunciaram os crimes ambientais que ocor-
riam em seus países e contra as suas populações.

Essa crítica ao modelo de desenvolvimento proposto pelo ca-
pitalismo começa a ganhar contornos mais globais, conforme as  
catástrofes ambientais também se tornam mais evidentes. O mar-
co da reunião do Clube de Roma4 em 1960, onde um grupo de 
cientistas renomados é convocado a discutir a utilização dos re-
cursos não renováveis, tem como resultado a produção do relató-
rio intitulado “Os limites do crescimento”, que além de sinalizar 
a preocupação de grandes empreendedores mundiais, aproximou 
a questão ambiental do âmbito da comprovação técnica e científi-
ca (Porto-Gonçalves, 2006). É em 1972, na conhecida conferência  

4.  Encontro organizado por executivos e empresários transnacionais para avaliar a demanda por 
recursos não renováveis (Porto-Gonçalves, 2006).
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de Estocolmo na Suécia, que a educação, mais especificamente a 
ambiental aparece como uma das soluções para enfrentar a crise 
na área. 

É importante salientar que as discussões mundiais desde 
Estocolmo se atentam para a relação conflitante entre os impactos 
ambientais e a pobreza, e a conclusão dos países centrais apon-
ta para a necessidade de desenvolvimento dos países pobres. Nes-
te contexto, dois aspectos são vislumbrados: o financiamento do 
desenvolvimento dos países pobres pelos ricos e a utilização de  
soluções técnicas científicas no combate à poluição e a outros im-
pactos ambientais (ibid.). Neste momento as críticas de Porto-
-Gonçalves (2006) se fazem muito pertinentes comentar que as 
primeiras contestações ambientalistas ao paradigma vigente são 
esvaziadas de seu conteúdo político, na medida em que os objetos 
criticados – o modelo de desenvolvimento e a tecnocracia – são 
utilizados como solução para a crise ambiental eminente. Neste 
movimento surge a famosa expressão “desenvolvimento sustentá-
vel”, que coopta grande parte dos antigos ambientalistas para um 
projeto ambiental globalizado, cuja descontextualização às reali-
dades locais se acentua. 

A questão ambiental, por hora, abandona seu caráter de crítica 
ao desenvolvimento, sendo incorporada pela ideia do desenvolvi-
mento capitalista, que agora precisa ser sustentável.  Observamos, 
mais uma vez, a transformação de forças emancipatórias em  regu-
latórias, como nos advertiu Santos (1994). Neste sentido, ressalta-
mos a importância do trabalho de Martinez Alier (2007), que faz 
uma leitura da perspectiva histórica do movimento ambientalista, 
apontando três fases (o Culto ao silvestre, o Evangelho da ecoefi-
ciência e o Movimento por justiça ambiental).

Como resultado indireto, ou mesmo exemplo, podemos  
citar a criação de uma das primeiras leis ambientais brasileiras em 
1973, que não respondeu a anseios da sociedade, mas surgiu como  
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resultado de pressões externas, em um momento em que o Brasil 
se afundava em um período ditatorial violento (Loureiro, 2008). 
No Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos, as con-
tradições se espalhavam como pó ao vento. Ao mesmo tempo que 
se instituía uma mentalidade ambientalista conservacionista, de 
isolamento das áreas naturais e segregação do homem como po-
luidor universalizado, desmatava-se como nunca antes suas flores-
tas para os planos desenvolvimentistas que ajudariam no progres-
so nacional (Porto-Gonçalves, 2006). 

A Educação Ambiental surge como proposta global neste  
momento, no qual o pensamento conservacionista de retorno à 
natureza intocada é resgatado em muitos aspectos e onde a valori-
zação das soluções tecnológicas é crescente. E mais ainda, em um 
momento em que a crise ambiental vem se construindo como ver-
dade científica inviolável e o discurso ensaiado nas conferências e 
planos mundiais tende a distribuir igualmente a responsabilidade 
sobre ela entre todos os habitantes do planeta. Não é preciso muito 
esforço para perceber o caráter de descontextualização das realida-
des dos diversos povos e etnias espalhados pelo mundo, quando o  
discurso ambiental hegemônico se baseia na seguinte questão:  
o homem (abstrato e descontextualizado) precisa mudar seus há-
bitos (cada um faz sua parte) como forma de salvar o planeta  
(abstração) que está em perigo por causa de seu modo de vida 
(homogenização social). Mais uma vez, a crítica ao sistema capita-
lista, esse sim mundialmente poluidor, é esvaziada. 

A conformação de uma Educação Ambiental pragmática, 
cognitvista e comportamentalista, de mudança dos hábitos in-
dividuais e que desconsidera os conflitos socioambientias toma 
cada vez mais espaços, sendo a tendência hegemônica que mais 
cresce atualmente (Layrargues e Lima, 2011). No entanto, em  
outras partes do mundo, principalmente no chamado sul global,  
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outros posicionamentos ambientais contextualizados às realidades 
de exclusão e invisibilização vêm surgindo, ou se renovando. 

Educação Ambiental desde el Sur:  
Recontextualização à realidade latino-americana 

Na busca por novos olhares a respeito da questão ambiental 
e da própria Educação Ambiental, no caso da América Latina,  
aceitamos o convite de Mignolo (2008) que nos propõe a deso-
bediência epistêmica5 como forma de trazer à tona as lutas, as re-
sistências e as outras formas de organização social dos povos que 
tiveram sua humanidade negada em diversos aspectos, inclusive 
na forma como se relacionavam e se relacionam com a natureza.  
Em nosso caso, buscaremos trazer fatos e reflexões, nem sempre 
incorporados ao histórico ambientalista oficial, mas sem as quais 
não seria possível entender a disputa de interesses inerentes aos 
conflitos que povoam grande parte do território latino-americano. 

Podemos começar essa reflexão a partir do próprio efeito da 
colonização dos territórios ameríndios pelos europeus no séc. 
XVI. Nas narrativas fortes de Galeano (2011) aprendemos da his-
tória não contada que a chegada dos colonizadores gravada pelo et-
nocídio dos povos originários, sempre esteve ligada à extração de 
grandes quantidades de matéria prima, à exploração e expropria-
ção da terra e à escravização do trabalho indígena e, posteriormen-
te, africano. A exploração das riquezas naturais de forma acelerada 
e destrutiva e a subjulgo dos povos que aqui viviam tinham como 
justificativa o alcance da modernidade (Dussel, 1993). A cultura 
europeia construída em relação ao “outro” como superior e mais 

5.  “Pretendo substituir a geo-política e a política de Estado de conhecimento de seu fundamento 
na história imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos, pela geo-política e a política de Estado 
de pessoas, línguas, religiões, conceitos políticos e econômicos, subjetividades etc., que foram ra-
cializadas (ou seja, óbvia humanidade foi negada” (Mignolo, 2007, p. 290).
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civilizada encarnava o dever de levar este modelo de modernida-
de para os povos daqui, mesmo que isso significasse o sacrifício 
dos corpos e dos modos de vida, considerados selvagens (ibid.). A 
modernidade surge nas Américas sob estes estigmas que ajudarão 
a cunhar as subjetividades latino-americanas, segundo este autor.

Assim podemos argumentar que as diversas alterações so-
cioambientais conflagradas neste território estiveram intimamen-
te ligadas ao projeto de modernindade/colonialidade de forma a 
tornarem-se inseparáveis. A participação do trabalho das colônias 
(primordialmente escravo) e a extração de grandes quantidades 
de riquezas e matérias-primas não é considerada na história do 
capitalismo. Entretanto, como defende Coronil (2000), se enca-
rarmos a natureza como uma força geradora de riquezas na mo-
dernidade e não apenas como um fator de produção incluído da 
dialética capital/trabalho de Marx, seremos capazes de reconhe-
cer o papel indispensável da acumulação primitiva colonial para 
a dinâmica interna do capitalismo em seus primórdios. A mão de 
obra assalariada, como condição essencial do capitalismo na Eu-
ropa, esteve condicionada ao trabalho não livre realizado nas colô-
nias por séculos, como salienta esse autor (ibid.).

Da mesma forma que muitas destas histórias foram silencia-
das, os movimentos de resistência de diversos grupos pela Améri-
ca latina (grupos populares, movimentos indígenas de libertação, 
movimentos de resistência quilombolas) foram violentamente 
massacrados (Galeano, 2010) e sistematicamente invisibilizados 
(Mignolo, 2008). Entretanto, como nos alerta este último autor, 
a presença destes grupos no território, suas formas de organiza-
ção social e suas relações outras com a natureza sobrevivem em 
meio aos projetos desenvolvimentistas capitalistas. Se os conflitos, 
principalmente pela terra, refletem o lado mais visível destas resis-
tências, alguns aspectos comunitários ainda sobrevivem interna-
mente nestas comunidades (ibid.). Escobar (2000) complementa 
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esta ideia relembrando que estudos etnográficos realizados des-
de os anos 1980 apontam para uma surpreendente variedade de 
como comunidades rurais do terceiro mundo constroem sua rela-
ção com a natureza, sendo estas formas bastante diversas daquelas 
cunhadas pela modernidade ocidental.

Os conflitos e, consequentemente, os movimentos sociais e 
populares surgem desta lógica, em que outras formas de vida que 
não a moderna, urbana ocidental, são desconsideradas na disputa 
pelo acesso aos bens naturais (Loureiro, 2004 e Layrargues, 2009). 
Apesar dos movimentos sociais clássicos não assumirem a nomen-
clatura “ambiental” ou “ecológica”, na América Latina e em ou-
tros países do sul global a maior parte dos conflitos sociais das 
últimas décadas esteve ligada a impactos relacionados ao agrone-
gócio, à mineração, à pecuária extensiva e à privatização da água 
(ibid). Como parte do projeto desenvolvimentista encomendado 
para os países em desenvolvimento, ricos em recursos naturais, 
está a reprimarização de sua economia. As consequências obser-
vadas são a intensificação dos conflitos com as populações lo-
cais, que dependem mais fortemente dos recursos naturais para  
sobreviver (Mies e Shiva, 1993). Por isso, podemos dizer que nos-
sa história ambiental é povoada por experiências de resistência, 
que configuram o que Martínez Alier (2007) chamou de Ecolo-
gismo dos pobres. A luta pela sobrevivência e pela justiça social dos 
grupos populares, por meio dos movimentos sociais, mesmo não 
adotando a classificação ambientalista, quase sempre caminharam 
de forma a denunciar as raízes das desigualdades sociais e ambien-
tais do sistema capitalista, buscando sua transformação (Loureiro; 
Layrargues, 2013).

No Brasil, a partir dos anos 1980, quando a Educação Ambien-
tal se estabeleceu de forma mais significativa, com os primeiros  
encontros nacionais e regionais, houve também uma forte influên-
cia ideológica da luta pela redemocratização (Loureiro, 2008).  
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Apesar da tendência hegemônica de uma Educação Ambien-
tal conservacionista, comportamentalista e separada das questões 
sociais (importada do norte global), alguns movimentos contrá-
rios se formaram, principalmente com a chegada de educadores 
populares freireanos e da articulação com os movimentos sociais 
(ibid.). O diálogo com as teorias críticas da educação e também 
com as experiências dos movimentos sociais e organizações popu-
lares guiam e dão corpo à chamada Educação Ambiental Crítica, 
cujas intenções emancipatórias se aproximam muito da Educação 
Popular de Paulo Freire (1987).

É sob esta perspectiva, de aproximação com os movimentos 
sociais e visibilização dos conflitos ambientais, que a Educação 
Ambiental Crítica se constrói como uma alternativa ao modelo 
comportamentalista, descontextualizado ou essencialmente 
conservacionista. A contextualização das questões socioambientais, 
portanto, faz-se a partir da compreensão dos conflitos ambientais 
e das experiências objetivas dos grupos populares no território. As-
sim, na busca por transformações nas relações de poder e nas re-
lações socioambientais, a Educação Ambiental Crítica dá grande 
importância aos processos pedagógicos que emergem das lutas so-
cioambientais e das experiências de resistência e educação popular 
que surgem nos territórios (Loureiro, 2004).

Educação Ambiental contextualizada ao território

No entendimento de Porto-Gonçalves (2003, p. 42),  

o território não é algo anterior ou exterior à sociedade. Território é  
espaço apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o territó-
rio é instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por  
meio dele. Assim, há, sempre, território e territorialidade, ou seja, 
processos sociais de territorialização.
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Aquino et al. (2017) corrobora com essa ideia, afirmando que 
o território está relacionado ao trabalho, à residência, às trocas 
concretas e simbólicas (materiais e espirituais), e à identidade e 
ao sentimento de pertencimento a Pachamama (mãe Terra na  
língua Quechua).

Assim, para Porto-Gonçalves (2003) existirão território e ter-
ritorialidade, e este último representa o fazer e as relações sociais 
de territorialização. Para esse autor, em um território pode exis-
tir diversas territorialidades, porém, infelizmente, o território  
geralmente naturaliza as relações sociais e de poder. Complemen-
tando esse raciocínio, Santos (2000) afirma que o território não é 
somente o somatório da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e de “produtos” criados pelo ser humano.

Pensando sobre a categoria anteriormente apresentada e relacio-
nando-a com a educação ambiental, corroboramos com a ideia de 
Stortti e Menezes (2016) de que pode emergir um processo de edu-
cação ambiental das lutas sociais e ambientais com uma propos-
ta com base em um aporte da práxis crítica e com instrumentos 
de análise da realidade e da conjuntura do país. Tal fato contri-
bui com os aprendizados construídos durante o processo de luta, 
bem como da necessidade de publicização de conflitos e da mobi-
lização social, ao contrário do que preconizam as propostas hege-
mônicas da UNESCO e de outras instituições internacionais que 
buscam o consenso de que sempre se prejudicam os mais vulnerá-
veis e sem poder financeiro e político a fim de enfrentar esses pro-
blemas ambientais com maior igualdade de forças. 
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