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Resumo 

Tomando a educação como discussão crítica do conjunto de crenças e valores que orientam 
os modelos de socialização na formação dos cidadãos de um Estado específico, pretende-se 
neste trabalho, partindo de uma ação do Ministério Público envolvendo uma situação de 
ilegalidade de pequenos produtores de camarão em Área de Proteção Permanente, 
problematizar a efetividade e as implicações de práticas educativas que têm como pano de 
fundo a “educação para a sustentabilidade”. Para isso, partimos do pressuposto que a 
educação ambiental é produto de uma complexa trama de relações e, desse modo, não pode 
ser posta em discussão, sem considerarmos as diversas perspectivas teórico-político-
metodológicas que orientam as práticas, inclusive as discursivas.  Em relação à 
metodologia, utilizamos a perspectiva etnográfica.  
 
Palavras-chave: Educação, Políticas Públicas, Ambientalismo. 

 
Abstract 

Taking education as critical discussion of the set of beliefs and values that guides the 
socialization models in the formation of citizens of an specific State, it is intended in this 
paper, issued from a lawsuit by Sergipe’s State Public Prosecuting Counsel involving a 
situation of illegality of small scale shrimp farmers in a Permanent Protection Area, to put 
in doubt the effectiveness and the implications of educational practices which have as 
background the “education for sustainability”. In order to do so, we started from the 
presupposal that environmental education is a product of a complex net of relations and, this 
way, cannot be put under discussion, without taking into consideration the several 
theoretical-political-methodological perspectives which orientate the practices, including 
the discoursive ones. In relation to methodology, adopted the ethnographic perspective. 
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 Nos últimos anos tem estado em evidência, debates contínuos dando conta que 

os recursos naturais precisam ser preservados. Entre as estratégias apresentadas, tem-se 

atribuído à educação um papel fundamental. Argumenta-se que é preciso “educar para a 

sustentabilidade” para que as atuais e futuras gerações possam viver em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo.  Nesse 

cenário, atribui-se à educação o papel de construir um novo paradigma que dê conta de 

atender a todas essas demandas.  Partindo de um estudo de caso, iniciamos essa 

pesquisa na perspectiva de fazermos um levantamento sobre a efetividade e implicações 

político ideológicas de práticas educativas que têm como pano de fundo o “educar para 

a sustentabilidade”. 

 Havia um conflito gerado a partir de denúncias ocorridas na imprensa sergipana, 

dando conta que a produção de camarão em Áreas de Preservação Permanenteiii (APP) 

estava prejudicando o ecossistema. Diante de tais denúncias, a Promotoria de Meio 

Ambiente de Sergipe resolveu agir, convocando os órgãos ambientais para discutir em 

Audiência Pública, tal problemática. A primeira Audiência ocorreu ainda em 2002, mas 

até a entrada dos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - novembro 

de 2008 – várias Audiências tinham ocorrido e nada de efetivo havia sido feito.  

A produção de fato causava um grande impacto ao meio ambiente? Os órgãos 

ambientais entendiam que sim. Mas qual era a solução?  Proibir a atividade e expulsar 

as famílias da área?  O que fariam essas famílias, se suas atividades fossem suspensas e 

seu modo de vida alterado? Ocupariam outras áreas, entrariam na fila do desemprego? 

Não se sabe. Mas de uma coisa o Poder Público tinha certeza. Proibindo a produção e 

resolvendo o problema ambiental, criava-se um problema social. 

 
Atividades realizadas por pequenos produtores durante uma despesca. 

 

No que se refere as ferramentas metodológicas, por se tratar de uma pesquisa 

que parte de um ciclo: levantamento-caracterização-análises-discussão, optou-se por 

empregar múltiplos procedimentos – pesquisa bibliográfica, entrevistas e observações 
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semi-diretas, registro em foto e vídeo, análise documental, análise de propagandas 

publicitárias, diários de campo – tanto com os produtores e pessoas ligadas a 

produção/comercialização, como com os integrantes da pesquisa, afim de tentar compor 

o cotidiano das interações sociais da mesma. Dessa forma, a investigação etnográfica se 

apresentou como a melhor forma para coleta os dados, pois a partir dela, se pode 

construir entendimentos outros acerca das dinâmicas sociais, podendo gerar, como 

coloca Senna, juizos suficientemente abstratos para que se obtenha juízo crítico e, ao 

mesmo tempo, suficientemente realísticos, no sentido de não submeter o pesquisando a 

uma representação alienante formulada pelo pesquisador (SENNA, 2006, p. 172). 

Assim, ao mesmo tempo que tínhamos a clareza de que não se tratava de uma 

pesquisa militante com o objetivo de “ajudar as pessoas”, acreditávamos que ela deveria 

servir para algo além dos objetivos acadêmicos individuais. Nesse sentido, assinamos 

embaixo quando Guattari fala da busca por meios de mudar a vida, com novos estilos, 

novos valores:  

O desejo e a vontade de caminhar em direção a tais transformações 
depende, em larga escala, da orientação do trabalho social e da 
pesquisa. Não tem sentido estudar um bairro em dificuldade sem, ao 
mesmo tempo, trabalhar para sua recuperação. A elaboração 
cognitiva, neste caso, é inseparável do engajamento humano e da 
escolha de valores em que implica (GUATTARI, 1992, p. 22).   

Desse modo, entendemos que é preciso uma postura crítica que nos mantenha 

atentos às limitações do trabalho, para que possam nascer vínculos de uma dimensão 

que ultrapassa a formalidade, aumentando significativamente a qualidade e a 

confiabilidade das informações produzidas na pesquisa. Pois como já dizia Laplantine, 

uma descrição etnográfica não é um simples exercício de transcrição da experiência, 

mas de construção e de tradução (LAPLANTINE, 2004).  

 Começamos a buscar livros, artigos e notícias que falavam de meio ambiente e 

aqüicultura. Mas ter acesso a bibliografias e conhecer somente o processo de produção 

do camarão não bastava. Era preciso conhecer a cenário e as pessoas que mesmo não 

participando diretamente do processo de produção, dependiam do crustáceo para ajudar 

no sustento da família. Uma pergunta sempre vinha em mente: o que havia de especial 

naquele crustáceo famoso, caro e tão desejado?  Porque as famílias lutavam tanto pelo 

direito de produzi-lo? Quem era e como viviam essas famílias? Porque buscaram a 

Universidade para solucionar o conflito? No que se refere exclusivamente ao meio 
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rural, podemos afirmar que historicamente, tanto a ciência e a tecnologia, como a 

legislação e as políticas agrícolas, têm uma profunda dívida com o trabalhador rural, 

especialmente com o pequeno produtor. Já no conflito que passamos a analisar, a 

ciência aparece como possível aliada. 

Quanto aos viveiros de camarão, várias foram as formas de aquisição. Alguns 

herdados, outros comprados, tocados de forma individual ou coletivamente. Detectamos 

que 93% das propriedades pesquisadas apresentam características de pequenas 

propriedadesiv. Por muitos anos, possuir um viveiro era motivo de prosperidade. A 

maioria deles pertencia a famílias mais abonadas. Um dos pequenos produtores de 

camarão nos contou que quando jovem, trabalhou para a família “Mantovão Amado”. 

Filho de salineiro exercia a atividade de batedorv nessa mesma propriedade que 

trabalhava o pai. Na época, relembra o pequeno produtor: “Comentei com um colega de 

trabalho que se eu fosse rico eu queria ter isso aqui. Meu colega disse que era algo 

impossível, que uma propriedade daquela era só para ricos”. Passados 30 anos, a fábrica 

de propriedade dos Mantovão faliu. Assim, ele e seu cunhado, “Não querendo perder 

tudo, todo esse tempo de trabalho, sair sem nada” passaram a produzir peixe e mais 

tarde, com o incentivo do produtor que também vendia ração, passaram a produzir 

camarão e conquistaram a posse por usucapião. (São Cristóvão, 30/01/2009. 

Transcrição retirada do Diário de Campo). 

Outro pequeno produtor nos relatou que adquiriu sua propriedade há oito anos, 

sendo que há quatro começou com a criação de camarão. Foi pedreiro e hoje só constrói 

ou faz reformas para ele ou para família. Quando comprou o sítio, passou a criar peixes 

(já existia o viveiro) e galinhas. “Com as galinhas não deu certo, elas comiam aqui e 

depois botavam ovo em outro lugar, aí dava prejuízo”. Mais tarde (2004), se 

empolgando com a atividade de carciniculturavi, passou a criar camarão, somada à 

criação de peixes e de algumas cabeças de gado, todas na mesma propriedade (São 

Cristóvão, 04/11/2009. Transcrição retirada do Diário de Campo). 

Uma das poucas mulheres na atividade relatou sua história e depois pudemos 

confirmá-la conhecendo a propriedade e a forma como se organizam. Ela nos disse que 

produz o camarão de forma coletiva, dividindo o trabalho e o lucro com mais cinco 

pessoas. O grupo passou a trabalhar junto há cerca de oito anos. No começo, tentaram 

produzir ostra, a partir de uma iniciativa do SEBRAE - Agência de Apoio ao 

Empreendedor e Pequeno Empresário - que envolveu cerca de cem pessoas da 
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comunidade. Mas segundo ela, o projeto das ostras gerou muitas dívidas e a maioria das 

pessoas não está conseguindo sequer sustentar a família, aumentando progressivamente 

a dívida no banco. Cada produtor deve em média R$ 3.000,00 (três mil reais). “Nós 

estamos conseguindo pagar nossas parcelas graças à venda do camarão. O SEBRAE 

arrumou financiamento, mas não deu suporte. O banco não quer saber por que não deu 

certo”. Ela e os colegas não queriam desistir da ostra, mas foi através do camarão, desde 

2004, que puderam garantir o sustento das famílias. (São Cristóvão, 11/02/2009. 

Transcrição retirada do Diário de Campo). 

Partindo desse cenário, um grupo de pesquisadores da UFS apresentou uma 

proposta – aceita pelo Ministério Público e Órgãos Ambientais – de produzir um 

diagnóstico da comunidade de aquicultores, somada a um projeto de suporte técnico 

educativo que buscava a conversão das carciniculturas convencionais em carciniculturas 

sustentáveis no Estuário Vaza-Barris, SE. Dessa forma, em nova Audiência Pública, 

ocorrida em 12/02/2009, foi suspensa a decisão de fechamento dos viveiros, sob a 

condição de que os produtores mudassem o manejo, ou seja, aplicassem um modelo 

sustentável de produção de baixo impacto ambiental. 

 Os pesquisadores da UFS, de uma forma geral, tinham uma espécie de “missão”. 

Aos olhos do Ministério Público a missão de apresentar um diagnóstico sócio-

ambiental, seguido de um projeto que buscasse diminuir os impactos ambientais 

gerados pela produção. Aos olhos dos produtores era mais do que isso. Com nossa 

interferência, garantiríamos que eles permanecessem produzindo nas áreas. Mas não 

havia uma receita, não havia garantias e nós que ali representávamos a ciência, a 

pesquisa acadêmica, também não tínhamos sido “educados para a sustentabilidade”. 

Embora o grupo da UFS - formado por integrantes do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Exclusão e Cidadania (GEPEC) e por integrantes do Grupo de Estudos em 

Aqüiculturavii e Sustentabilidade (GEAS) - compactuasse com a idéia de que os modos 

coletivos de concepção, ocupação e uso das áreas de proteção permanente produzem um 

conjunto de especificidades que deve ser considerado na elaboração estratégica dos 

órgãos públicos, também demonstravam distinções na forma de ver e pensar o mundo e 

logo de percorrer os caminhos da pesquisa. Dessa forma, buscou-se com esse trabalho, 

demonstrar que a questão ecológica é essencialmente política e não científica como 

defendem alguns, afinal, “a ciência como ciência, é incapaz de fixar seus próprios 

limites ou suas finalidades” (CASTORIADIS, 2006, p. 237). 
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Trazendo nosso campo de pesquisa para análise, é preciso estarmos conscientes 

de que existem vários entendimentos e vertentes sobre a melhor forma de utilizar e 

preservar os recursos, ou seja, a pesquisa não pode ser concebida apenas como sendo de 

caráter epistemológico sobre o conceito de recurso, ambiente e natureza. Como 

esclarece Santos, “a pesquisa deve acompanhar o modo como os atores dividem e 

classificam o mundo e como as suas formas de divisão e de classificação têm efeitos na 

maneira como intervém no mundo, seja para transformar, seja para conservar” 

(SANTOS et. al., 2005, p. 66).  

A partir das atividades de campo, identificamos o problema envolvendo 

pequenos produtores de camarão, como um círculo de determinações múltiplas, ou seja, 

num primeiro momento a ciência define o que é um problema ambiental, depois o 

Estado regula esse problema e convoca a ciência para definir os parâmetros do que pode 

ou não ser aceito. No entanto, partindo da premissa que as práticas educativas não são 

consensuais e muito menos, neutras, entendemos que dependendo do modo como a 

técnica científica é utilizada, podemos determinar o grau de poder nas relações.  

Partindo de pesquisa bibliográfica, foi possível perceber a existência de várias 

correntes no campo da sociologia e da educação ambiental. Sauvé, em trabalho 

denominado Uma cartografia das correntes em Educação Ambiental assevera a 

presença de quinze vertentes, passando pelas: conservacionista, holística, resolutiva, 

ética e até feminista (SAUVÉ, 2005). Herculano, em artigo intitulado Do 

desenvolvimento (in) suportável à sociedade feliz, apresenta sete correntes: os 

alternativos, os neomalthusianos, os zeristas, os marxistas, os verdes ou ecologistas 

sociais, os fundamentalistas e os ecotecnicistas ou tecnocentristas (HERCULANO, 

1992). Já Sorrentino, em artigo que discute a Educação Ambiental no Brasil, apresenta 

quatro grandes “tendências”: “conservacionista”, “educação ao ar livre”, “gestão 

ambiental” e “economia ecológica” (SORRENTINO, 1998). 

Levando em consideração todas as dimensões do termo sustentabilidade (social, 

política, econômica, cultural e ecológica) e entendendo que muitas das classificações, 

mais se assemelham do que se distanciam, “bebemos” de várias fontes e reagrupamos 

essas correntes em seis grupos, acreditando que assim seria possível apresentar as 

principais ideias e pressupostos encontrados em pesquisas e projetos que tratam de 

questões de ordem ambiental. Acreditamos que elas possam apresentar uma série de 

lacunas, mas mesmo correndo riscos, achamos necessário classificá-las, pois como 
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esclarece Layrargues, fica evidente a multiplicidade de visões e interesses que vão 

muito além da simples tipologia binária opondo as forças sustentabilistas versus as 

forças desenvolvimentistas. De modo que “não é mais possível entender a educação 

ambiental no singular, como um novo modelo de educação que simplesmente se opõe a 

uma educação convencional que não é ambiental” (LAYRARGUES, 2003, p. 70). 

Assim, ao tentar apresentar essas correntes, não pretendemos elaborar uma análise 

rigorosa, mas identificar que existem pressupostos teórico-metodológicos distintos e 

logo, entender que o pensar e o fazer educação ambiental, tem possibilidades e limites.   

Sustentabilista ou ecodesenvolvimentista: partem das concepções tradicionais 

de desenvolvimento sustentável, ou seja, acreditam que seja possível conciliar 

desenvolvimento com proteção ambiental. Assim como os adeptos das teorias de Sachs 

(2008), boa parte dos discursos, proferidos por integrantes do PV – Partido Verde - 

também podem ser encaixados nesse grupo.  

Está germinando uma nova forma de produzirmos a base material da 
nossa existência. E por que isto está acontecendo? Porque nós estamos 
vivendo duas crises: uma crise econômica, que todos se preocupam, 
com justa razão, para resolvê-la. Mas, também, vivemos uma crise 
ambiental sem precedente, e que nem todos se preocupam com a 
mesma intensidade, para resolver esta crise. Só que a segunda é mais 
grave que a primeira. E, se não resolvermos a segunda, qualquer saída 
para a primeira, será uma falsa saída. Porque não há como resolver os 
problemas econômicos e sociais, destruindo as bases naturais do nosso 
desenvolvimento (Parte do discurso da senadora Marina Silva ao se 
filiar ao partido verde, em 30/8/2009).  

Ecossocialista: partem dos argumentos básicos do movimento ecologista, 

somado à crítica marxista da economia política. Dessa forma, ao mesmo tempo em que 

propõem uma ruptura com o modo de produção capitalista, criticam as experiências 

socialistas, que não levaram em consideração os limites da natureza. Para os 

ecossocialistas, é preciso vislumbrar uma nova sociedade, que parta de uma 

racionalidade ecológica amparada na igualdade social, na qual se privilegie o valor de 

uso e não o valor de troca.  No campo teórico, encontramos contribuições nas obras de 

Marcuse (1967), Gorz e Bosquet (1977) e John B. Foster (1997). Ambos partem do 

pressuposto de que não pode haver luta política sem considerar a questão ecológica. Dos 

teóricos brasileiros, um grande expoente dessa corrente é Michael Lowy, que, inclusive, 

foi um dos autores do Manifesto Ecossocialista Internacional (2003):  

[...] Nós entendemos que o atual sistema capitalista não pode regular, 
muito menos superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a 
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crise ecológica porque fazê-lo implica em colocar limites ao processo 
de acumulação uma opção inaceitável para um sistema baseado na 
regra “cresça ou morra!”. 

[...] Se dizemos que o capital é radicalmente insustentável e se 
degenera em barbárie, delineada acima, então estamos também 
dizendo que precisamos construir um “socialismo” capaz de superar 
as crises que o capital iniciou. 

[...] O ecossocialismo insiste em redefinir a trajetória e objetivo da 
produção socialista em um contexto ecológico. 

Eco-hipócrita: formado geralmente por grandes empresas e boa parte dos 

políticos. Nesta, os seguidores enaltecem a ideia de responsabilidade sócioambiental e 

quando não são responsáveis por boa parte dos chamados problemas ambientais, são 

gestores de políticas irresponsáveis que não levam em conta as questões ambientais. 

Nesse grupo, encontramos políticos que agem como que se questões ligadas a lixo e 

saneamento básico não fossem problemas, fazendo “vistas grossas” para muitos tópicos 

de interesse público. Atitudes eco-hipócritas são comuns nos noticiários. Recentemente 

anunciaram que o troféu do Grande Prêmio de Fórmula 1 seria feito a partir do lixo 

produzido no autódromo. Lindo ouvir isso de uma competição, dita esportiva, que faz 

um culto à velocidade, à alta tecnologia e à queima de pneus e combustíveis não 

renováveis.  Formula 1 é dinheiro. Representa a acumulação de capital e não tem nada 

de ambiental.  

Ecocentrista: para os adeptos dessa corrente, a preservação é tudo. A prioridade 

é o verde e tudo que compõe o ecossistema. Partem de uma orientação anti-

desenvolvimentista, tentando barrar qualquer iniciativa que mexa no que ainda há de 

“natureza selvagem”. Alguns acreditam que deveríamos regredir a estágios pré-

civilizatórios, como se fosse possível, ou melhor, como se a humanidade quisesse 

apertar a marcha à ré.  Há grupos como o "Libertação da Terra", que, na tentativa de 

abolir o antropocentrismo, praticam atos “mais violentos”. Partem do entendimento que 

foi quando o homem passou a ser o centro universo que os problemas ambientais 

começaram a surgir. Assim, qualquer interação humana é vista como ações de 

perturbação ao funcionamento dos ecossistemas.  

Ecolibertária: assim como os ecossocialistas também priorizam o valor de uso 

em relação do de troca. No entanto, fazem muitas críticas a Marx. Nessa corrente, os 

adeptos das ideias de Castoriadis poderiam se “encaixar”, pois, partem do pressuposto 

de que o desmantelamento da estrutura estatal é fundamental para responder a crise 
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ecológica. Entendem que é preciso substituir a estrutura estatal por outras formas de 

organização, em que a economia deixasse de ser o norte do “viver em sociedade” e 

passasse a ser apenas mais um elemento na busca por novas atitudes humanas, de forma 

que nos tornemos conscientes e autores da nossa própria evolução histórica, ou seja, que 

implique outra cultura (CASTORIADIS, 1981).   Nessa mesma linha, encontramos 

ainda as ideias de Bookchin (1989), este parte do pressuposto de que nenhuma 

libertação será completa, nenhuma tentativa de criar harmonia entre os seres humanos e 

a natureza poderá ter êxito se não forem erradicadas todas as hierarquias e não apenas a 

de classe. 

Ecotecnicista ou tecnocentrista: aqui se encaixam os grupos que acreditam que 

a crise ambiental possa ser superada a partir do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. De acordo com Edgar Morin apud Herculano (1992), ecotecnicismo é a 

redução, uma ecodeformação, uma vez que dissolve a questão ambiental, de 

características holísticas, totalizantes, em componentes meramente técnicos. Para os 

adeptos dessa corrente, somente os dados técnicos e científicos têm legitimidade para 

dar respostas à crise. 

*** 

No Brasil, desenvolvimentistas e sustentabilistas compartilham do mesmo 

governo, explicitando o forte dualismo das políticas. De um lado, temos órgãos como o 

IBAMA embargando empresas, proibindo obras em defesa do meio ambiente. De outro, 

várias políticas de investimento em pesquisas e desenvolvimento tecnológico para 

exploração, como é o caso do pré-sal. No campo da agricultura, mostra-se evidente o 

aumento do apoio à agricultura familiar. No entanto, nesse mesmo governo que aprova 

leis de incentivo à pequena propriedade e dialoga com movimentos como o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), libera-se o transgênico.  

Voltando para a pesquisa, de fato a proposta apresentada pelos pesquisadores da 

UFS era inovadora. Tendo como referência o próprio Inquérito Civil, verifica-se que as 

atividades desenvolvidas pelas universidades que atuaram antes da chegada da equipe 

da UFS, se restringiam a questões técnicas. Tanto que as análises foram realizadas sem 

nenhum contato com a comunidade envolvida. Com o tempo, os pesquisadores da UFS 

não só conquistaram legitimidade para promover alternativas ao conflito, como 

ganharam reconhecimento. “Me alegra o trabalho que vem sendo feito pela academia. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
10 

Eu sou de uma época em que a universidade trabalhava para colocar a tese de doutorado 

e mestrado na prateleira” (Audiência Pública, 20/04/2010). 

Desse modo, embora não tivéssemos a pretensão de “salvar”, a pesquisa tinha 

um diferencial. Afinal, se baseava numa proposta que buscava, a partir de enfoques 

metodológicos participativos, uma reorganização sóciocultural e produtiva, visando o 

desenvolvimento sustentável, a preservação do ambiente e a construção de cidadania 

numa perspectiva inter/trans/multidisciplinar, ganhava não só legitimidade, como 

admiração.  No entanto, partindo de questões contemporâneas – conflito/conciliação – 

podemos perceber que ao mesmo tempo em que parecia haver uma espécie de 

“evolução” nos mecanismos de conciliação (Poder Público, comunidade e 

Universidade), havia uma série de questões que iam além da dificuldade do diálogo 

entre as autarquias. Havia a questão burocrática, financeira e ainda a teórico-

metodológica e político afetiva.  

No inicio das atividades, os integrantes do projeto – tanto do GEAS como do 

GEPEC - se reuniam uma manhã por semana, a fim de trazer para a discussão, os 

materiais de observação da semana. Dessa forma podíamos analisar os dados 

paralelamente à coleta, e ainda direcionar, quando necessário, as próximas idas a 

campo. Com relação às idas a campo, realizávamos duas atividades por semana, 

somando-se às reuniões mensais, realizada pelos pequenos produtores na Associação. 

Como o grupo era grande, alternávamos as idas, de forma que todos pudessem 

participar das atividades. Assim, as reuniões semanais, somada aos diários de campo, 

socializados por todos do grupo, possibilitava uma melhor compreensão do quadro 

como um todo e ainda, permitia que desenvolvêssemos as conexões teóricas. 

Essas reuniões semanais duraram – de forma harmoniosa - cerca de nove meses. 

Nesse período, o grupo da UFS já tinha se legitimado enquanto organização responsável 

para dar continuidade às ações que buscavam harmonizar a situação entre os produtores 

e o meio ambiente, ou melhor, entre os produtores e poder público.  Enquanto fazíamos 

a caracterização do campo e produzíamos um banco de imagens, foram coletados os 

primeiros dados para análise de solo e água que, diferente das tradicionais ferramentas 

de trabalho de um sociólogo (caderno, caneta, gravador, câmera fotográfica) dependiam 

de recursos e parcerias, visto que cada análise tem um custo alto.   
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Em relação às divergências teórico-metodológicas, elas começaram a aparecer, 

de forma que nos últimos meses, as reuniões semanais foram voltadas quase que 

exclusivamente para discutir concepções de pesquisa.  Afinal, as expectativas e o modo 

de conceber uma pesquisa, não eram as mesmas. Fato que foi se evidenciando ao longo 

dos trabalhos de campo. 

O GEAS partia de uma concepção que se aproximava das ideias de Ignacy Sachs 

e Wagner Valenti, ou seja, entende que a sustentabilidade ambiental pode caminhar 

junto com o desenvolvimento econômico. Para isso, o fator preponderante dependeria 

de projetos bem concebidos, baseados no uso de tecnologias adequadas, somado a um 

plano de negócios bem realista (VALENTI, 2008). Já o GEPEC, partia de uma 

concepção que se aproximava mais da perspectiva que denominamos como 

ecolibertária, onde a “ecologia só toma sentido no contexto de um movimento muito 

mais amplo e muito mais profundo que visa à transformação radical da sociedade e para 

o qual a questão do poder não poderia ser posta entre parênteses” (CASTORIADIS, 

1981, p. 85).  

Partindo do fato de que o principal teóricoviii que vem orientando os discursos 

governamentais brasileiros quando o tema é meio ambiente, é Ignacy Sachs, se torna 

quase que “natural” que as práticas e ideias do GEAS sejam mais compartilhadas com 

os representantes do Ministério Público e Órgãos Ambientais. Desse modo, havendo 

uma espécie de “racha” entre os grupos – embora não tenha ocorrido um rompimento 

formal – podemos afirmar que hoje existem duas pesquisas distintas. O GEAS continua 

dedicando todo o tempo da pesquisa à questão da carcinicultura, verificando a 

densidade de estocagem, tipo de alimentação, utilização de insumos, número de ciclos 

por ano e espécies que são cultivadas nos viveiros, além de análises de água e solo, com 

o intuito de se fazer o balando de nutrientes. Enquanto o GEPEC, embora não tenha 

abandonado a “carcinicultura”, vem compartilhando mais tempo da pesquisa num 

movimento de ampliação da questão (lixão, marisqueiras, feirantes e moradias 

irregulares em APP) possibilitando um levantamento de outras demandas da 

comunidade que vive no entorno do Estuário Vaza-Barris, de modo que a pesquisa 

possa contribuir e produzir um espaço público de discussão, tanto junto a órgãos 

governamentais, quanto aos envolvidos da comunidade.  

Numa perspectiva em que é considerado avanço “sustentar” o meio ambiente e 

logo, o modo de produção capitalista, estamos fadados – embora pesquisas demonstrem 
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que a área multidisciplinar foi a que mais cresceu na CAPES – a enaltecer a 

especialidade e mais, a pensar de forma fragmentada? 

Contrariando a própria ideia de interdisciplinaridade/transdisciplinaridade e o que 

boa parte dos pesquisadores vem afirmando, ousamos dizer que esta pesquisa, ao invés 

de criar um “elo” para mediar às diferenças entre as distintas áreas do conhecimento, 

acabou acentuando-a ainda mais.  Embora a interdisciplinaridade não exija que se perca 

a especialidade, continuamos acreditando que o diálogo, continua sendo fundamental.  

Nesse sentido, a partir dos paradigmas que apresentamos, podemos sintetizar 

que a educação ambiental se fundamenta em valores e crenças sociais, onde sujeitos 

institucionais, com concepções distintas, disputam entre si o poder e a autoridade de 

dizer o que é certo e o que é errado e muitas vezes nessa disputa, tentam separar 

questões técnicas de questões políticas, reduzindo a dimensão do problema. No que se 

refere exclusivamente ao papel da educação ambiental, verifica-se três grandes 

tendências. A primeira trabalha com o intuito de manter o “status quo” da sociedade, ou 

seja, pretende manter esse modo de vida, injusto e desigual. A segunda, caminha no 

sentido de amenizar ou maquiar a crise, de modo que, através de discursos e práticas 

tidas como preservacionistas, se tenta mudar a aparência do problema, sem, no entanto, 

tocar na essência das questões que tanto contribuem para a chamada crise 

socioambiental. Já a terceira, parte da premissa que é preciso educar, no sentido de 

propor uma autêntica revolução política, social e cultural, pois só havendo uma 

transformação radical da sociedade, poderíamos pensar em soluções de ordem 

ambiental.  

Em relação à atividade de pesquisa desenvolvida pela UFS no Estuário Vazza-

Barris, ou melhor, em relação “as pesquisas”, ficamos, até aqui, sem saber que rumo 

elas tomarão. No que se refere aos produtores, embora se diga que analisamos papéis 

sociais e não pessoas, quem, no “frigir dos ovos” se beneficiará ou se prejudicará com 

as decisões que o poder público tomar, são vidas e não papéis sociais. Não sabemos se 

os viveiros serão ou não fechados, mas partindo do pressuposto que empresas como a 

Coca-Cola têm responsabilidade ambiental, não soa bem aos ouvidos que as atividades 

desses pequenos produtores possam ser suspensas, simplesmente em nome da chamada 

preservação ambiental. 

Ao certo, nem sabemos se o que define uma área como sendo APP, continuará 

assim a definir. Enquanto tecemos essas considerações, tenta-se aprovar no Congresso 
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Nacional a reformulação do Código Florestalix, sintetizando todos os interesses e 

contradições existentes no campo ambiental.  De um lado, representantes do governo 

argumentam que tal reformulação se dará para atender os anseios dos agricultores 

brasileiros, em especial, muitos dos beneficiados pela Reforma Agrária. No entanto, se 

contrapondo veementemente a reforma do Código Florestal, encontramos posições 

como a do MST - maior movimento social organizado da América Latina - que entende 

que tal reforma só beneficiará os latifundiários do agronegócio. “Antes de qualquer 

medida, defendemos a manutenção do Código Florestal, que deve ser cumprido de 

forma a implementar uma agricultura camponesa sustentável” (Secretaria Nacional do 

MST, 21/05/2010). 

Nesse campo de conflitos e interesses no qual se discute a questão ambiental, 

ainda é possível acreditar na imparcialidade da ciência, ou melhor, na neutralidade e 

imparcialidade dos cientistas? Nesse sentido, se evidencia a necessidade de se duvidar 

de quaisquer práticas que defendem a idéia de “educar para a sustentabilidade”. 

Sustentar o que e a custo de quem?  
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i A autora desenvolveu essa pesquisa durante o Mestrado, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e 
à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE) através do Programa de Bolsas de Pós-
Graduação. 
ii Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe 
(Orientador). 
iii Espaços que podem ser tanto de domínio público quanto privado, delimitados com o objetivo de 
proteger e conservar uma área tida como relevante para a preservação do planeta. 
1 É um imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família lhes absorva toda a 
força de trabalho, admitida a ajuda eventual de terceiro, lhes garantido a subsistência e o progresso social 
e econômico (Art. 4º. Lei 4504/64). 
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v Batedor é o nome utilizado pelos produtores para denominar o oficio de quem fica “batendo pá”, ou 
seja, o trabalho manual de garantir que as paredes dos viveiros sejam mantidas em pé e firmes. Nas 
grandes propriedades, ao invés de um “batedor”, utilizam-se máquinas, como a retroescavadeira. 
vi Criação de crustáceos. 
vii Considera-se aqüicultura a produção de organismos aquáticos, como a criação de peixes, moluscos, 
crustáceos e etc. Dito de outro modo pode-se dizer que, aqüicultura é uma agricultura animal, só que 
desenvolvida em ambientes aquáticos. 
viii Nosso ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, ao falar quem foi o "professor de sua vida", 
arguenta: "foi de Sachs que recebi a mais forte influência. Porque foi meu professor direto, meu 
orientador durante quase três anos e, desde então, por trinta anos, uma pessoa que me influencia” 
(BUARQUE, 2002, p. 14). 
ix Em se tratando de APP, caso a reforma seja aprovada, a faixa mínima de proteção na margem de rios, 
mangues e restingas cairá de 30m para 15m. Em casos em que a área tenha sido desmatada até 2008 e seja 
considerada pelos governos estaduais como “áreas já consolidadas”, embora continuem sendo 
formalmente protegidas, poderão ser ocupadas por atividades agrícolas/construções. Diante dessas 
possíveis mudanças, vários setores da sociedade têm considerado essa reforma como sendo um retrocesso 
na proteção ao meio ambiente.  
 


