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Para início de conversa, você já ouviu falar sobre Coletivos Educadores? 
Círculo de Cultura? Com-Vidas? Arquitetura de Capilaridade? Pesquisa-Ação-
Participante? Bem, chegou o momento de refletir sobre a possibilidade de mobilizar 
localmente um grupo, para que possa, por meio do educar-se em comunhão, agir 
nas suas lutas socioambientais locais. Um dos caminhos é a proposta do Coletivo 
Educador. 

A criação de Coletivos Educadores é uma proposta desenvolvida pelo 
Ministério de Meio Ambiente entre os anos de 2003 e 2008 para promover a 
articulação de grupos permanentes junto à população, incentivados pelos educadores 
ambientais populares e denominados de Comunidades de Aprendizagem para a 
Qualidade Ambiental e de Vida. Estão fundamentados nos princípios contidos 
na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e no Programa Nacional 
de Educação Ambiental (ProNEA), efetivando uma estratégia com enfoque 
participativo, em uma concepção totalizante de ambiente e garantia de continuidade 
e permanência do processo educativo. 



Os coletivos atuam em processos formativos permanentes, participativos, 
continuados e voltados à totalidade e diversidade de habitantes em determinado 
território.  É resultado do ProNEA e do Programa Nacional de Formação de 
Educadoras e Educadores Ambientais (ProFEA), tendo a finalidade de promover 
a articulação institucional e de políticas públicas à reflexão crítica acerca da 
problemática socioambiental, o aprofundamento conceitual e a criação de condições 
para o desenvolvimento continuado de ações e processos de formação em Educação 
Ambiental (EA) com a população do contexto (BRASIL, 2006).

O coletivo é um grupo formado por pessoas atuantes na comunidade 
local, desenvolvendo diversas ações de EA. É um grupo democrático, sempre aberto 
à entrada de novos parceiros, formado por Pessoas que Aprendem Participando, 
orientadas pela Pesquisa-Ação Participante (PAP). É voltado para a construção de 
sociedades sustentáveis, com pessoas e grupos atuantes, realizando-se por meio da 
gestão de seus territórios de vivência.

Fals Borda (1983, apud VIEZZER, 2005, p. 282) aponta que a PAP é uma 
metodologia dentro de um processo vivencial, que inclui simultaneamente educação 
de adultos, pesquisa científica e ação social ou política, e na qual se consideram 
como fontes de conhecimento a análise crítica, o diagnóstico de situações e a prática 
cotidiana. Assim, ela é a proposta central para o planejamento, implementação 
e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) desenvolvido pelos Coletivos 
Educadores. É um método com procedimentos “democráticos e participativos, 
para diagnosticar e interpretar a realidade, sonhar com sua transformação, planejar 
intervenções educacionais, implementá-las e avaliá-las” (BRASIL, 2007, p. 22).

O Grupo de Coletivos Educadores pode ser formado por pessoas ligadas 
a instituições como prefeituras, ONGs, empresas e órgãos públicos que atuem na 
gestão do território; a instituições que trabalhem com educação popular, ambiental, 
redes de EA, formação de professores, formação de educadores; e também aos seus 
contextos de vida e/ou de trabalho presentes no bairro, na comunidade, na escola, 
no sindicato, na associação etc. (BRASIL, 2007).
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Os coletivos estão ligados à educação de um contexto territorial que, 
quando articulado, viabiliza políticas públicas, programas e projetos relacionados à 
gestão sustentável do território por meio da organização de processos educacionais 
continuados para a formação de pessoas que analisam e intervêm criticamente na 
sua realidade.

Para que o processo formativo envolva todas as comunidades e setores 
de um determinado território cada Coletivo Educador deve planejar 
a sua capilaridade. Para que a formação de educadoras(es) ambientais 
seja ampla, democrática e efetiva, desenvolvemos a proposta da 
arquitetura da capilaridade, permitindo que os processos formativos 
atinjam toda a sociedade, articulando os diferentes grupos de 
Pessoas que Aprendem Participando ou grupos de Pesquisa-Ação-
Participante (PAPs) (BRASIL, 2006, p. 37).

A Arquitetura da Capilaridade pode ser entendida como um projeto 
de intervenção educacional que, interpretando as condições ambientais e a 
dinâmica estrutural social local, busca estratégias que possibilitem o envolvimento 
da população dentro do seu contexto. Poderia receber, na época de vigência do 
programa, apoio do órgão gestor da EA no país, mas com autogestão própria dentro 
do seu espaço de atuação, com o objetivo de os educadores/as ambientais atuarem 
em sua diversidade. Assim, requer um mapeamento da realidade para montar os 
grupos que compõem a PAP, partindo do primeiro nível, o de menor número inicial, 
até o mais abrangente, que envolve toda a população do território (BRASIL, 2006).

De acordo com a proposta, eles são articulados em 4 instâncias:

1. Órgão gestor da PNEA (PAP1);

2. Coletivo Educador (PAP 2);

3. Formadoras(es) de educadoras(es) ambientais (PAP 3); e

4. Educadoras(es) ambientais populares que animam as Com-Vidas 
(Comunidades de Aprendizagem e Qualidade de Vida) (PAP 4). (BRASIL, 
2006, p. 40)
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Após implantar a Arquitetura da Capilaridade no território, pautada 
nas características locais e da sociodiversidade de seus atores, chega a hora de 
colocar em ação a Com-Vida. Essa concepção surge dos pressupostos do educador 
brasileiro Paulo Freire, de sua proposta libertadora de educar, pautando-se assim 
na concepção teórico-metodológica do Círculo de Cultura. 

Nas comunidades dão-se encontros presenciais de sujeitos de saberes 
com suas histórias de vida e de seu lugar e que neste encontro fazem 
das Comunidades espaços privilegiados, plenos de potencial para 
a realização de diagnósticos e planejamentos dialógicos. Lugar de 
pesquisa, avaliação, reflexão, decisões, prática, ações, afetividade, 
cultivos, cultura (BRASIL, 2006, p. 43).

A constituição de um Coletivo Educador é estratégia-chave para a 
implementação das nossas políticas públicas federais, estaduais e municipais 
para fomentar a gestão e a educação ambiental, que podem constituir parcerias 
estratégicas no controle social de políticas públicas no âmbito dos territórios onde 
atuam (BRASIL, 2006).

O coletivo deve ser um grupo de pessoas que aprendem participando, 
de forma democrática, comprometida, transparente, cooperativa, aberto à entrada 
de novos membros, instituições, sendo referência local para ações de EA em seu 
contexto social. Portanto, cabe a você conhecer profundamente a proposta do 
ProFEA–por um Brasil educado e educando ambientalmente para a sustentabilidade, 
publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (2006), pois é impossível em poucas 
páginas trazer toda a proposta, analisar seu território e as questões que precisam 
ser apreendidas, combatidas, propor um projeto de atuação e conquistar novos 
parceiros.

 E, não vamos mentir, muitas vezes um trabalho solitário ou em um grupo, 
com poucos elementos, porém recompensador e edificante, que nos enobrece, 
eleva o espírito e nos faz acreditar que juntos, somos sempre mais! Fazer EA crítica, 
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transformadora e emancipatória dentro do seu contexto social vivido pode ser um 
caminho de muitas descobertas.

A tendência de Educação Ambiental Emancipatória4

“Se é verdade que a potência, a amplitude, a eficácia e o imaginário de 
atores sociais é grande, a paciência da utopia é infinita” (Aloísio Ruscheinsky).

Nas últimas três décadas a EA brasileira cresceu, aprimorou-se e 
conseguiu se inserir em todas as regiões, seja de forma contextualizada ou pontual. 
Ela possui inúmeras ramificações, identidades e nomes, como: popular, crítica, 
socioambiental, transformadora, tradicional, emancipatória, vivencial, EA para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global etc.

E, como sujeitos que fazem história, inseridos em um contexto social, 
precisamos escolher qual dessas ramificações nos conduzirá em nossas lutas 
socioambientais.

Infelizmente, o determinismo ecológico tende a reduzir a questão 
ambiental sem incorporar as demais dimensões – social, ética, política e cultural – 
que atravessam e condicionam o fenômeno ambiental. Esse nunca foi o desejo.

 Acreditamos em uma visão de mundo que implica estar situado em um 
contexto e vinculado a uma organização social que nos leva a realizar escolhas 
políticas, éticas, pedagógicas e culturais. Não podemos reduzir nossa luta a apenas 
uma questão ambiental (LIMA, 2004, p. 89-93).

Por essa razão, entre muitas correntes de EA existentes, optamos pela 
emancipatória, sobre a qual Lima (2004) argumenta:

⁴ Parte integrante da dissertação de mestrado intitulada Educadores Ambientais Sem Fronteiras: identidade e 
pertencimento na biorregião transfronteiriça do rio Apa, do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
–UFMS, por Patrícia Lima Ortelhado.

90



A educação ambiental emancipatória acompanha esse movimento de 
complexificação e politização da educação ambiental ao introduzir 
no debate ingredientes e análises sociológicas, políticas e extrações de 
uma sociologia da educação de teor crítico e integrador, reunindo e 
pondo em diálogo uma diversidade de contribuições provenientes da 
teoria crítica, do pensamento ecopolítico, da teoria da complexidade, 
do neomarxismo, da teoria do conflito, da sociologia ambiental, da 
teoria da sociedade de risco, da educação popular, do socialismo 
utópico, da versão contemporânea da teoria da sociedade civil e dos 
movimentos sociais, do pós-estruturalismo e pós-modernismo, do 
ecodesenvolvimento e de uma educação ambiental crítica, entre 
outros (2004, p. 93).

A tendência crítica, transformadora e emancipatória da EA, segundo 
Lima (2002) e Loureiro (2004), é caracterizada como possuidora de atitude crítica 
diante dos desafios que a crise civilizatória nos coloca, partindo do princípio de 
que o modo como vivemos não atende mais a nossos anseios e nossa compreensão 
de mundo e sociedade, e que é preciso criar novos caminhos para o entendimento 
da democracia como condição para a construção de uma sustentabilidade, tendo 
convicção de que o exercício da participação social e da cidadania é uma prática 
indispensável à democracia e à emancipação socioambiental.

“Educação Ambiental Emancipatória procura 
enfatizar e associar as noções de mudança social 

ecultural, de emacipação/libertação individual e social e 
de integração no sentido de  complexidade.”

Ao pensar em uma tendência pedagógica que embase sua prática na 
EA Emancipatória em um determinado contexto escolar comprometido com a 
sustentabilidade ou em um coletivo ou grupo que faz EA, é preciso que a posição 
escolhida pela comunidade reflita o papel da escola enquanto instrumento de 
intervenção e de transformação social. Para Freitas (2005), é essencial que a EA esteja 

91



inserida e sintonizada com a organização do trabalho pedagógico, compreendida 
em suas interfaces – trabalho desenvolvido predominantemente na sala de aula, 
organização global do trabalho pedagógico na escola e no seu PPP ou nas propostas 
dos coletivos ou grupos.

Para Loureiro (2007), a emancipação não existe fora da história, da 
natureza. Não é um movimento linear e automático de sair de um padrão para 
outro, mas dinâmico, pelo qual superamos os limites identificados ao longo da 
existência. Emancipação “na filosofia, na teoria educacional e na prática política 
remete a dois conceitos que, por serem pressupostos do processo emancipatório 
permitem entender o seu significado: liberdade e autonomia” (LOUREIRO, 2007, 
p. 159). Vejamos:

Liberdade e autonomia são conceitos distintos e dotados de 
significados. Liberdade se refere à eliminação da ação e do 
conhecimento gerado pelos agentes sociais (práxis) com o objetivo 
de se ampliar às possibilidades pessoais de realização e o potencial 
criador humano. (...) Autonomia significa estabelecer as condições 
de escolha em que não haja tutela ou coerção. Ou seja, em que os 
sujeitos – individuais ou coletivos – não sejam dependentes de outrem 
para conhecer e agir, seja o Estado, o partido, uma elite econômica, 
política ou intelectual, um filantropo ou uma empresa (LOUREIRO, 
2007, p. 160).

Assim, em um processo que se afirme como emancipatório, as relações 
sociais se pautam pela igualdade e justiça social, pelo respeito à diversidade 
cultural, pela participação e pela autogestão, afirma Loureiro (2007). Para o autor, 
a finalidade da EA, ou de qualquer processo que possa se afirmar como educativo, 
é a emancipação.

Quanto aos autores mais visitados ou, de alguma forma, inspiradores 
de uma pedagogia libertadora, segundo Lima (2004, p. 93), podem-se mencionar 

LEITURA: Mais informações sobre Processos Formadores em Educação Ambiental estão 
disponíveis no link http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/cad_03.pdf
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nomes como: Kazue Matsushima, Carlos Rodrigues Brandão, Marcos Sorrentino, 
José da Silva Quintas, Philippe Pomier Layrargues, Paula Brügger, Isabel de Moura 
Carvalho, Michèle Sato, Haydée Torres, Luiz Marcelo de Carvalho, Carlos Frederico 
Loureiro, Boaventura de Souza Santos, Edgar Morin, Paulo Freire, Herbert Marcuse, 
André Gorz, Félix Guattari, David Pepper, Enrique Leff, Ernst Bloch, Jean Pierre 
Dupuy,Ivan Illich, Zygmunt Bauman, Henry Giroux, Anthony Giddens, Ulrich 
Beck, Andrew Blowers, Michel Foucault, Moacir Gadotti, Henri Acselrad, Hector 
Leis, Henrique Rattner, Lia Diskin, José Augusto Pádua, David Orr, John Fien, Bob 
Jickling, Stephen Sterling, Anette Gough, Lucie Sauvé, John Huckle, Claus Offe, 
Jurgen Habermas, John S. Dryzek, Nancy Mangabeira Unger, Thich Nhat Hanh, 
Leonardo Boff e Laymert Garcia dos Santos, entre outros.

Lima (2004) argumenta que a EA Emancipatória, em termos teóricos e 
conceituais, procura enfatizar e associar as noções de mudança social e cultural, 
de emancipação/libertação individual e social e de integração no sentido de 
complexidade.

Ainda, Lima (2004) afirma que ao propor uma EA Emancipatória, desejava 
na verdade discutir essa vertente em uma perspectiva analítica e crítica, e não com 
a intenção de formular algo como uma tendência conceitual ou uma proposta 
metodológica. Mas oferece uma relação com a pedagogia freireana, que ao propor 
uma educação libertadora, traz uma rica contribuição teórica e metodológica 
para a prática da educação ambiental emancipatória quando procura despertar 
a consciência do educando por meio da problematização dos temas geradores 
pertencentes ao seu universo vivido.

Trabalha, nesse sentido, sua percepção de indivíduo no mundo em 
relação aos outros indivíduos, visando sua inserção crítica nessa realidade. “Nesse 
processo os educandos reconhecem sua situação como problema e se deparam com 
a possibilidade de assumirem sua história, superando os obstáculos que impedem 
seu crescimento e humanização” (LIMA, 2004, p. 101).
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Quanto ao papel do educador dentro da abordagem emancipatória, 
Loureiro (2007) indica alguns elementos para que consigamos realizar a leitura 
crítica na busca e construção de caminhos possíveis, em que o autor considera 
todos os pontos imprescindíveis para a atuação de um educador ambiental.

yy Conhecer aquilo que é específico do ato educativo, qual é a função 
social desempenhada pela EA, como esta se insere na política educacional do país 
e nas políticas públicas em geral. Conhecer também as estruturas curriculares e 
analisar como o ambiental é cabível em tais estruturas implementadas no Brasil.

yy Entender os mecanismos de apoio a projetos e a relação destes com 
a formação do cidadão para atuar em sua realidade. Boas ações não bastam em 
si mesmas,precisam ser problematizadas em um contexto, reconhecendo limites, 
avanços e tensionamentos que o processo estabelece. Ao se montar e realizar uma 
atividade de EA é imprescindível saber com quem se está dialogando, em favor do 
que e para quê.

yy Resgatar um conceito formidável apresentado por Gramsci (1995), o 
de educação unilateral (educação que trabalha com as nossas múltiplas dimensões 
formativas). Ao educador ambiental cabe atuar no sentido de garantir acesso 
universal à informação, ao conhecimento produzido e aos diferentes saberes. 
Isso implica pensar a prática educativa contemplando conhecimentos ecológicos, 
filosóficos e sócio-históricos; vivências corporais e sensoriais; dramatizações e 
experiências lúdicas; atividades de pintura, musicais e esportivas; e o aprendizado 
de técnicas que permitam a tomada de consciência sobre os principais meios 
utilizados na criação dos bens de consumo. Ou seja, garantir um diálogo complexo 
com o mundo e no mundo.

VÍDEO: Está disponível no DVD que acompanha esta obra uma aula sobre Educação 
Ambiental e Biodiversidade com o professor doutor Alexandre de Gusmão Pedrini, 
professor adjunto do Instituto de Biologia da UERJ. Pedrini publicou trabalhos no 
Brasil e no exterior e é autor de diversos livros. Sua bagagem de experiências e pesquisa 
em Educação Ambiental é valiosíssima.
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yy Fortalecer o ensino público e a relevância da atuação do professor 
na transmissão, recriação e problematização do que geramos de cultura até aqui 
enquanto humanidade.

yy Fortalecer a ação de educadores ambientais em movimentos sociais e 
nos grupos em maior situação de vulnerabilidade socioambiental.

yy Consolidar a relação escola-comunidade e a construção de canais de 
participação e diálogo.

yy Continuar o processo de organização de redes e outras institucionalidades 
que nos dão identidades e que permitem maior interlocução e pressão na definição 
de diretrizes de Estado.

yy Ampliar e investir nas estratégias de qualificação e formação participante 
em diferentes níveis e grupos sociais.

yy Intervir nas políticas de educação e de meio ambiente do país, garantindo 
ações compatíveis com a EA e sua universalização (LOUREIRO, 2007, p. 164-165).

Esses são desafios que precisam ser enfrentados. Estando em um coletivo 
e pertencendo a ele, tudo é mais suave e as ideias se multiplicam em torno do agir, 
em um nível em que todos se comprometem com a mudança desejada. E é por 
meio da educação que podemos “estimular sensibilidades, despertar consciência e 
exercitar ações libertadoras, humanizadoras e cidadãs capazes de promover a vida e 
as relações dos indivíduos consigo mesmo, com os seus semelhantes em sociedade 
e com o meio envolvente” (LIMA, 2004, p. 101-102).

Constituir/construir um coletivo/grupo e uma proposta sem um ideal 
filosófico é o mesmo que lutar por causa nenhuma. É preciso saber o que defendemos, 
o como e o porquê da luta em que nos enveredamos. O caminho primeiro está 
em saber que tipo de EA permeia nossas propostas de lutas. Reflita sobre a EA 
Emancipatória para fazer a sua escolha.
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