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Rememorar como a forma de produção capitalista se reestruturou,  em especial, 

a partir dos anos de 1970,  de maneira a perpetuar o controle sobre o mundo do trabalho, 

sobre os processos educativos e sobre os recursos naturais, impactando, gestando e 

conduzindo nossa forma de vida pessoal e coletiva, é condição primordial para  

apreender uma história social processual, sob pena, de descontextualizar a existência 

humana e suas possibilidades. 

Nas palavras de Benjamin (1994, p.230), “uma oportunidade de lutar por um 

passado oprimido (...), num tempo de agora”, onde o que se revela da totalidade 

possibilita manter potentes perguntas em aberto, para além do fato em si, mas para o 

fato em suas relações de realidade concreta. 

Ainda, e por dentro desse contexto, dentre muitas outras questões que o 

concernem, cabe compreender as ‘alternativas’ que daí acabaram por emergir, não num 

sentido espontaneísta, mas de curso histórico. Entre elas, as práticas participativas de 

sujeitos sociais localizados à margem do mercado formal de trabalho, e da formalidade 

educativa, e nessa interface, as práxis educativas socioambientais produzidas por,  e 

nesse processo. 

 Cabe lembrar, que ao se falar de participação social e suas ‘formas alternativas’, 

não é possível descartar o contexto Latino-Americano, e logo, do Brasil, difundido sob a 

égide da ditadura militar, em que o conceito de Sociedade Civil ganha caráter de não-

militar, o que lhe categoriza como homogêneo e de fácil controle, e onde a busca de 

liberdade e a justiça individual, atreladas a esfera política, desvincularam-se da esfera 

econômica equânime e da liberdade coletiva – Sociedade Civil de Direitos 

(MESCHKAT, 1999).  

 Assim, concebida, a categorização de Sociedade Civil, passa a abrigar todos os 

sujeitos sociais, e a desconsiderar suas diferenças econômicas, sociais e culturais. 

Insurgente, colocou a todos, no campo de ‘mesmos direitos e oportunidades’ no jogo 

político. Todos são sociedade civil e nela, o campo da participação, longe de ser 

consensual, é marcado pelos mais diversos interesses e conflitos. 
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Entretanto, segundo Doimo (1995), os movimentos populares surgidos no Brasil 

a partir dos anos 70, justamente por possuírem elementos que os transformam em um 

campo ético-político comum,  preconizam a "[...] a existência de uma sociabilidade 

comum aflorada pelo senso de pertença a um mesmo espaço compartilhado de relações 

interpessoais e atributos culturais, como signos de linguagem, códigos de identificação, 

crenças religiosas e assim por diante (op. cit. p. 68)”. Mais contradição. Pertença a quê? 

 Desse lugar contraditório, ambíguo, descontínuo, mas processual, do papel-ação 

da sociedade civil, apresento alguns pontos de discussão que fazem parte da pesquisa de 

doutorado em andamento.  Esta, advinda de estudo longitudinal1, realizado inicialmente, 

junto a uma Cooperativa de Recicladores de Resíduos Sólidos no Município de 

Mesquita2, Baixada Fluminense – RJ, a Coopcarmo, tem como objetivo, analisar o 

processo de constituição de práticas participativas populares estabelecidas entre a 

Cooperativa de trabalho e o Município de Mesquita, no que concerne às questões 

socioambientais, entre 2000-20103. Esse processo, carrega o surgimento de vários 

outros movimentos participativos e a geração de políticas públicas4 em torno das 

questões da educação ambiental. 

 Buscando garantir a análise dessa constituição, a categoria povo5 (popular), foi 

tomada como referência, justamente, para o estabelecimento de  diferenças que julgo 

pertinente serem problematizadas em torno da Sociedade Civil Organizada e Popular, 

bem como, o movimento de ocupação do espaço público6 no município de Mesquita, 

realtivo à formação de políticas em relação às questões socioambientais. 

 Benjamin (1994) faz um convite, e que foi aceito por esta pesquisadora: pensar à 

cerca e da importância de desenvolver pesquisas que busquem tratar de um dialogismo 

(FREIRE, 2005), que vise re-editar sujeitos subsumidos, classificados como 

desqualificados, invisíveis, através de suas memórias e narrativas nos âmbitos singular e 

coletivo. Re-afirmado aqui por D’Avila Neto (2009), a importância desse movimento 

que não e inédito, mas, (des) velador de categorias classificadas como fantasmagóricas, 

                                                           
1 Sob o viés da época, durante a  pesquisa de mestrado, teve a oportunidade de apresentar algumas 
discussão no GT 06 - Educação Popular/ANPED,. 
2 Mesquita é hoje, um dos mais novos Municípios da Baixada Fluminense, pertencia à Nova Iguaçu, e foi 
emancipado em 25/09/1999. Possui uma população de 190.000 habitantes, área de 35,36 km2 dos quais, 
70% são de área verde (CENSO 2000 – IBGE). 
3 Período que abrange: a emancipação do município e a criação da Cooperativa (09/06/2003). Considera, 
entretanto, sua origem como projeto Comunitário, desde 1993. 
4 Política Municipal de E.A; Decretos sobre Coleta Seletiva; Plano Diretor; Abairramento, etc.. 
5 Expressão utilizada por Leher (2008) para distinguir a maioria da população, despossuída de condições 
materiais. 
6 Tomado como espaço privilegiado de participação e explicitação de conflitos, inerentes aos interesses sociais. 
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dado que se a realidade fosse transparente, não precisaria existir a ciência. Portanto, o 

óbvio precisa às vezes ser reapresentado em seu lugar comum. 

Mas de qual perspectiva reveladora pelas mãos da ciência nos referimos? A qual 

projeto político de sociedade ela dirige seu potencial? Do lugar que pretende 

problematizar o ‘óbvio’, busco apreender os diálogos, experiências, e articulações que 

foram sendo estabelecidos entre a Cooperativa e os demais segmentos e sujeitos sociais 

daquele município, buscando olhá-las dentro de um plano ético-crítico e político 

emancipatório.  

 A questão participativa em meio à complexidade social, onde prioridades 

coletivas, públicas, são reduzidas a interesses privados, mediados pelo Estado, que 

conclama ‘o popular’/’participativo’ a fazer o seu papel, já possui em si, a sua plena 

justificativa e relevância.  

 

Retomando algo importante 

O termo “colocar na roda – trazer para a discussão”7, que emergiu em fases 

anteriores da pesquisa junto à COOPCARMO, pois esta, através do seu movimento 

‘mínimo’, local e pontual, acabou por congregar para o centro, as discussões, os mais 

diversos atores sociais, representativos, tomados como significativos ou não da 

sociedade, consideradas suas distintas intenções: cooperados, população engajada e não 

engajada, poder público, mercado,  Estado e não-governamentais, ONG´s  e Oicips.  

A partir de tais experiências qual tem sido o alcance dessa roda de “diálogos” 

como sentido democrático de participação e ação? De (re) empoderamento social das 

camadas menos favorecidas?  E o que a educação ambiental tem a ver com isso? Tudo. 

Nesse caminho, permaneço sob o viés socioambiental, educativo-participativo, 

adoto a pesquisa qualitativa (se é que podemos dizê-la apenas assim) em educação, com 

foco no referencial teórico-metodológico histórico-dialético, pois penso, como aponta 

Trein (2007) e Loureiro (2007), que a contribuição do pensamento Marxista é 

fundamental para uma leitura do mundo crítica e emancipatória., uma vez que a  

mundialização do capital, que embora modificado – a Fênix, se mantêm fundamentado 

“na exclusão, na exploração da classe trabalhadora, na alienação, na reificação das 

relações sociais, na mercantilização de todas as esferas da vida (TREIN, 2007, p. 123)”. 

Por encontrar nisso lucidez epistemológica, e por pensar que essa mesma lucidez 

habita em outras formas o contexto da participação popular, o qual Valla (1996) diz  ser 

                                                           
7
 “colocar na roda”, termo popular destacado como pauta important ou algo que é convidado ou se força a ser 
apresentado  para discussão de dada realidade concreta. 
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o reconhecimento da precariedade em suas condições sociais. Aquilo que 

aparentemente, ganha conotação de imobilismo, pode tratar apenas da consciência de 

limites e possibilidades concretos da realidade. Nessa luta, o popular sabe bem, quem é 

o rochedo e quem é o mar. Enfim, uma práxis educativa, no sentido a que se refere 

Loureiro (2006, p.43), em que,  

é necessário fazer a crítica à própria educação em seus espaços 
institucionalizados. Educadores e pesquisadores, ao olharem para a 
educação ambiental como algo homogêneo, sem tensionamentos e 
disputas internas, e como se esta tivesse uma inerente compreensão 
instrumental e comportamentalista do processo educativo, reduzida às 
relações ecológicas, ignoram sua dinâmica e relevante contribuição 
para o repensar das questões sociais contemporâneas, da vida e da 
existência na natureza.  

  

 Sob a perspectiva da história oral e história de vida, centradas na memória e 

narrativas dos envolvidos - Cooperados, Lideranças Comunitárias, Conselheiros, bem 

como, documentos, Leis, etc.,  venho buscando  “sacudir” os dados (TURATO, 2003), 

depois de tê-los garimpado, e feito deles relíquias8, apoiada nas contribuições de 

Benjamim (1989, 1994, 1995, 2002), tendo sempre os não-heróis (BENJAMIM, 1994), 

como foco da pesquisa. 

 

Contextualizando o campo de estudo 

 A localidade, hoje, município, onde se encontra a Cooperativa, possui tradição 

de luta participativa. Desde o extermínio dos índios Jacutingas9. 

 Não por coincidência, nos anos de 1980, período de redemocratização, re-

surgem movimentos sociais emancipatórios, em especial àqueles ligados às 

Comunidades Eclesiais de Base – CEB´s, Juventude Operária Católica – JOC, Pastoral 

da Juventude – PJ, com bases na Teologia da Libertação que vivia sua força, em 

especial, nos países Latino-americanos. Essa influência tomou foco local, e se acentuou 

pela condução da Igreja Católica de Nova Iguaçu, por Dom Adriano Hipólito, Bispo de 

carisma progressista, e voltado para as causas populares e de justiça da Baixada 

Fluminense. Junto a esse movimento, característico da região, mixava-se a militância do 

Partido dos Trabalhadores – PT, que em seu movimento histórico, alinhava-se a “busca” 

                                                           
8 Definidas aqui como as “sucatas”, as sobras, a princípio, quase sempre desconsideras. Segundo 
Benjamin (notas de aula, SOUZA, 2009), um fazer estória com os detritos da história. 
9 A COOPCARMO situa-se no bairro de Jacutinga, único, em toda a Baixada a preservar o nome de suas 
origens. Nele se localiza uma das zonas de maior carência do município. Além dos Jacutingas, os 
movimentos emancipatórios de escravos dos engenhos, trabalhadores de olarias, metalúrgicas e fábricas, 
configuram cenário de lutas sociais.  
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de justiça social. Além disso, outros movimentos10  moviam-se no futuro município. O 

lugar dessa pesquisadora nesse contexto, deu-se inicialmente como moradora da 

localidade, desde 1965, sendo então, partícipe do movimento histórico da cidade. 

 A COOPCARMO, que como grupo de trabalhadoras e trabalhadores11 

localizado, a princípio, numa perspectiva de tangenciamento às formas hegemônicas de 

trabalho e produção12. Circunstancial e conflituosamente,  permanecem em movimento, 

na busca de reconhecimento, redistribuição e equidade social. 

 
0 trabalho como princípio educativo, crítico e participativo 
 

Quando todos vão embora no final da tarde, eu olho e as pilhas de 
materiais viram lixo, mas pela manhã, quando o grupo chega para re-
iniciar o trabalho, coloca ali as suas mãos, tudo se transforma, ganha 
vida, não é mais lixo (Hada – Liderança). 
 

 A categorização do trabalho como determinante para a educação, e fundamental 

para uma compreensão crítica e contextualizada do ambiente, torna-se inerente à 

Educação Ambiental crítica, bem como, os processos de reconhecimento, redistribuição 

e conflitos implícitos nessa questão. 

 Marx (1978), afirmou o trabalho como vida produtiva, identificando-o como 

atividade vital humana, como a própria essência do homem. Para Marx, no trabalho 

fundamenta-se toda a problemática da emancipação humana (MANACORDA, 1991).  

 O trabalho concebido como condição vital ao seres humanos, é a possibilidade 

norteadora de sua humanidade e da possibilidade de humanização, onde “o conjunto do 

que se chama história mundial nada mais é que a criação do homem pelo trabalho 

humano e a emergência da natureza para o homem; ele, portanto, tem a prova evidente e 

irrefutável de sua autocriação, de suas próprias origens (MARX, 1964, p. 133)”. 

 Em se tratando das ações de relação interna e externa da Cooperativa em 

questão, a de se reconhecer nelas a construção de cada sujeito e seus mundos, em sua  

tripla dimensão, individualidade, natureza e ser social: 

 
Ai eu fiquei com medo de não saber separar, mas ai depois eu 
conseguir, prestei atenção, ai fui separando direitinho,  papelão, 
latinha. [...] Alguns ainda não entenderam a proposta do trabalho, que 
não vai ter ninguém que faça pôr eles. [...] E eu já vi muitas pessoas 
na rua catando garrafa, papelão. Mas até aí pra mim, tudo bem. Eu 

                                                           
10  Mesquita possui tradição de samba, futebol, música, artes, comunidades tradicionais, além da 
diversidade religiosa. 
11 Atualmente é composta de quinze cooperados, doze mulheres e três homens.  
12 Nesse contexto específico se trata do Cooperativismo (que encontra-se no processo de pesquisa, em 
aprofundando de suas conceituações e relações com a Teoria Crítica), como alternativa a precarização e a 
expropriação atual do mundo do trabalho formal e informal. 
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pensava que as pessoas recolhiam para revender. Mas eu não sabia o 
que é que se fazia com tudo isso, papelão, lata, e agora eu já sei. Isso 
tudo ai tem proveito gente (Cristina – Cooperada). 

 

 Marx (1978) porém, ao retomar a perspectiva de que ciência e trabalho 

pertençam a todos sujeitos sociais, retoma o princípio educativo do trabalho, onde a 

união entre ensino e trabalho torne-se parte de um processo de recuperação da 

integralidade dos sujeitos, altamente comprometida pela divisão do trabalho e da 

sociedade. O trabalho como atividade de dever e direito respectivamente, alinhado a re-

alocação do processo educativo, ganha status de integral, pleno e dinâmico,  a que Marx 

(1978) chamou de processo formativo ominilateral. 

O fazer e as relações da COOPCARMO, estão imersos dessa completude-

incompletude. A formalidade e não-formalidades de ações educativas e de trabalho, se 

tecem conjuntamente, podendo ser vistas em cada ação por eles realizada, fosse na 

coleta de material município a fora, na separação de materiais, na organização das 

reuniões grupais, nos roteiros de saídas do caminhão13, na organização e diálogos com 

as escolas e outros locais para “falar” do trabalho com o lixo, seja nas residências ou em 

instituições públicas e privadas, nas discussões coletivas com o poder público do fazer 

socioambiental do município, etc. 

Na perspectiva da educação e da economia popular, Gohn (2006, p.28) apresenta 

o conceito de educação crítica não-formal como ‘(...) aquela que se aprende ‘no mundo 

da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços e ações coletivas cotidianas”.   

 
Na escola já é importante saber de muita coisa. Na escola tem outra 
educação melhor. Já tem um ali (professor) que fica com você dia a 
dia conversando de explicando ensinando. Aqui, não,  é por nós 
próprios. Apostando a gente aprende. Mas aí na escola pra mim já é 
diferente. Porque ali não tem só uma tem uma porção por exemplo se 
aquela não tiver já tem outra. Aqui já é diferente. Aqui eu fiquei o 
quê... uns quatro dias para aprender. Em quatro dias eu aprendi. E eu 
também não sou tão burra. Eu fiquei olhando as meninas. Aí uma foi 
me ensinando, não sei o que, não sei o que, então eu só fui gravando, 
e aprendi na prática. Talvez na escola eu não ia gravar tanto. Talvez 
nem aprender tão rápido. (Vânia – Cooperada - ênfase e grifo nosso) 

 

Na agenda, a Cooperativa chama a escola a reconhecer a não formalidade 

educativa de milhares de sujeitos que dela foram expurgados ou nem mesmo chegaram 

até ela, e no entanto, permanecem existindo e produzindo a si e ao mundo. A Educação, 
                                                           
13 Possui um caminhão adaptado adquirido e mantido pelo grupo, e outro cedido diariamente pela 
Prefeitura de Mesquita. 
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consolida-se como sendo não-ambiental, desconsiderando as relações homem-natureza, 

e contraditoriamente, passa a contribuir consideravelmente, com o desequilíbrio dessas 

relações.  

A formação através do trabalho como princípio, meio e fim educativo,  que 

contemple a ‘vida como ela é’  – suas alegrias e adversidade, acaba por proporcionar 

condições que encaminham para sentimentos de autovalorização, de rejeição dos 

preconceitos que lhes são dirigidos, e de luta para serem reconhecidos como iguais, 

dentro de todas as suas diferenças, como destacado por uma Cooperada; “é pra mim é 

muito claro. É uma questão de dignidade. Você passa a se sentir como as outras pessoas. Pra 

mim, ele [o trabalho] construiu muita coisa: vida, esperança, dignidade, vontade de viver (sic.) 

(V - Cooperada). 

 Esse grupo, assim como milhares de outros brasileiros, compõe os vários 

segmentos daqueles que (sobre) “vivem do trabalho”14 e do seu contexto de 

contradições. 

 Autores como Antunes (2005a e b) trabalham sobre a hipótese de que apesar da 

heterogenização, complexificação e fragmentação da classe trabalhadora e do trabalho, 

outras possibilidades surgem dentro do mundo do trabalho. Há simultaneidade no 

processo de emancipação do trabalho, no trabalho e pelo trabalho, onde, 

 

 o desafio maior da classe-que-vive-do-trabalho [,,,] é soldar os laços 
de pertencimento de classes existentes entre os diversos segmentos 
que compreendem o mundo do trabalho, E desse modo, procurando 
articular desde aqueles segmentos que exercem um papel central no 
processo de criação de valores de troca, até aqueles segmentos que 
estão mais à margem do processo produtivo, e que, pelas condições 
precárias em que se encontram, constituem-se em contingentes 
sociais potencialmente rebeldes ante o capital e suas formas de (des) 
sociabilização (BIRH, 1998, apud ANTUNES, 2005b, p. 44). 

 

 Portanto, o processo de emancipação poderia atingir a todo tipo de 

trabalhadores, formais e/ou informais, que podendo reconhecer-se como classe, e assim 

atuar, poderia constituir-se como um “segmento social dotado de maior potencialidade 

anticapitalista (ANTUNES, 2005a, p. 216)”.  

 Nesse mesmo sentido, Antunes (2005a, p. 216), aponta que os movimentos 

sociais voltados para a luta ecológica, de gênero ou educacional, quando articulam às 

suas discussões “a denúncia da lógica destrutiva do capital”, em relação aos seres 
                                                           
14 O termo - classe que vive do trabalho -, é uma expressão de Antunes (2005a), sinônimo de classe trabalhadora, para 
se referir às profundas transformações sofridas pelo mundo do trabalho sob o impacto capitalista, contestando, então, 
a idéia de extinção do proletariado. Novas e diferenciadas formas precarizadas de trabalho,  grupamentos e segmentos 
passam, a compor a classe que vive do trabalho.   
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humanos e aos recursos naturais,  aproximam-se das causas mais profundas da 

problemática socioambiental, bem como de ações em Educação Ambiental, 

considerando relações e conseqüências sociais da precarização do trabalho, do meio 

ambiente e da vida dos sujeitos. Essa articulação permite reconhecer o processo de 

trabalho como atividade vital, daí  sua  importância e significado, visto por exemplo nas 

falas de uma Cooperada,  

Pra mim é tudo. É o meu meio de sobrevivência. É onde eu tive 
oportunidade de aprender que eu sou um ser humano. Da onde a gente 
não espera é que surge vida. Em relação ao projeto, eu pretendo que 
mais pessoas estejam aqui produzindo. Ver isso aqui crescendo (sic). 
(Laudicéia. - Cooperada).  
 

Na prática, os cooperados sabem da centralidade do trabalho em suas vidas e 

parece que ao vivenciarem essa experiência vão também se inscrevendo historicamente 

na vida social. Tomando o trabalho como essência criativa da vida humana passam a 

produzir o mundo tanto o mundo material, quanto as suas próprias histórias.  

 
Eu achei muito interessante que ela (outra cooperada) sendo 
analfabeta e eu no primeiro ano do segundo grau e ela me ensinando 
a trabalhar. Tudo que eu sei foi ela me ensinou, pelo menos no 
princípio. Depois eu fui aprendendo sozinho. Eu tenho isso aqui 
como uma grande família. Um ajudando o outro. Um fazendo valer o 
suor do outro. Ai chega no final do mês dá um dinheirinho para 
sustentar a família. E eu como ainda não tenho família, ajudo um 
pouco a minha mãe nas despesas (Kleber – Cooperado – grifo nosso). 

 

  A correlação direta do mundo do trabalho com as questões educativas e 

socioambientais torna-se inevitável. Ao considerar o trabalho e as ações realizadas pela 

Cooperativa no município, como princípio educativo que não se resume à coleta e 

separação de materiais, mas a troca de sentido, capazes de ser e fazer a natureza. 

Lembramos a perspectiva ontológica que geralmente, as  crianças, costumam ver um 

ambiente de trabalho, traduzido por Benjamin (2002, p. 104) como um “canteiro de 

obras”, onde,  

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da 
construção, do trabalho no jardim ou em casa, da atividade do alfaiate 
ou do marceneiro. Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto 
que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e somente para 
elas. Neles, estão menos empenhadas em reproduzir as obras dos 
adultos, do que em estabelecer entre os mais diferentes materiais, 
através daquilo que criam em suas brincadeiras, uma relação nova e 
incoerente. Com isso as crianças formam o seu próprio mundo de 
coisas, um pequeno mundo inserido no grande. Deve-se-ia ter 
sempre em vista as normas desse pequeno mundo quando se deseja 
criar premeditadamente para crianças e não se prefere deixar que a 
própria atividade – com tudo aquilo que é nela requisito e 
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instrumento – encontre por si mesmo o caminho até elas – até nós 
(grifo nosso). 
 
  

 A  realidade da Coopcarmo, na busca da melhoria da qualidade de vida da 

comunidade cooperada é tratada no coletivo e busca estabelecer novas e incoerentes 

relação, parafraseando Benjamin (2002). Não se trata de apenas querer coletivamente, 

mas de sentir e trabalhar coletivamente as necessidades e a partir delas promover sua 

viabilidade. 

É, pra mim é muito claro. É uma questão de dignidade. Você passa a 
se sentir como as outras pessoas. Pra mim, ele (o trabalho) construiu 
muita coisa: vida, esperança, dignidade, vontade de viver, enfim, 
muita coisa (Vânia, Cooperada). 
 

Apesar da luta para estabelecer um espaço de construção, um fator primordial 

aparece na fala da liderança e nas ações de resistência do grupo ao se dividirem entre o 

desejo de autonomia e o de serem liderados (comandados) – a inconclusa estrutura 

social brasileira, marcada pelo autoritarismo, fator, entre outros, bloqueadores desse 

projeto comum: 

Eu não sei se é cultura, se é da cultura brasileira, que a gente 
acostumou a ter sempre alguém mandando ou patrão, eu realmente 
não sei te explicar. Parece que está dentro da pessoa, que não faz essa 
pessoa mudar, mas por mais que você tente (Hada – liderança – o 
grifo é nosso). 
 

 Fraser (2001), destaca que a Justiça por Redistribuição procura igualar situações 

anteriormente desiguais e que por Reconhecimento almeja, segundo uma política de 

diferenciação, estabelecer direitos que assegurem, por exemplo, que os futuros membros 

de uma determinada comunidade cultural continuem a identificar-se com a cultura, 

tradições e a língua das gerações passadas, como na fala da Cooperada Elaine: “... acho 

que sim, é educação, porque a gente está aprendendo para passar para os outros, para os 

nossos filhos (sic.). 

 Partir de uma concepção alternativa de redistribuição e reconhecimento como 

requisito de justiça para todos? 

 Uma política de reconhecimento, nesse contexto, parece num primeiro 

momento,  vinculada ao discurso da ética, no sentido de Fraser (2007), na medida em 

que levam em consideração valores culturais, aproximando-se de conceitos como boa 

vida e auto-estima. Segundo os críticos, conceitos dessa natureza comprometem a 

‘neutralidade’ necessária para se efetivar a justiça; ou, em outras palavras, o 

reconhecimento no sentido ético viola a equidade possível com a política distributiva.  
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Essa consciência veio se construindo (...) Eu mesma  no meu intimo 
pensava que outros tinham direito, eu não. Eu sou pior. Mas hoje em 
dia eu penso diferente. Às vezes lá em casa quando eu vou pegar meu 
filho na creche as pessoas ficam com nojo, eles falam:  “mãe às vezes 
quando a gente passa da escola as pessoas olham com nojo”. Ai eu 
digo: não meu filho eu só estou com a roupa suja, mas é só a roupa. O 
nosso corpo está mais limpo que eles. Não temos que ter vergonha 
não (Vânia – Cooperada). 
 

 Dada a sua trajetória, a preocupação dos movimentos sociais passou a ser a 

satisfação de carências específicas de grupos. Posteriormente, houve a ‘crise’ da 

cidadania, perdida em focalizar as demanda por igualdade no Estado ou nos grupos 

hegemônicos, a dúvida em identificar qual a instância de realização dos direitos. Jupira, 

uma cooperada especial, aqui rememorada, nos brinda com algumas falas que tratam 

dessa re-significação ética, de justiça e direitos, de reconhecimento, porém, não longe 

da distribuição e da participação: 

 

A porta de trabalho me proporcionou isso. Hoje eu sei que no dia 30 
ou pouco ou muito, o meu arroz, meu feijão eu tenho. Apesar de que  
se eu chegar na Posse (hospital que tem programa de saúde para 
apoio a vítimas de HIV) , nós temos direito de uma compra lá. Mas 
eu acho que agente tem que fazer o possível pra não ir. Porque eu sei 
que tem outros irmãos que não estão conseguindo trabalho. Estão 
descobrindo (a contaminação por HIV) agora, não tem nenhum 
apoio, igual eu não tive inicialmente. Então, eu deixo pra eles. Esse 
campo de trabalho aqui me fez viver muito. Eu sei que tem hora que 
eu sou meio rebelde. Eu sei que andei fazendo arte... (Jupira – 
Cooperada – In Memorian - grifo meu). 
 
Agora, no trabalho, mesmo com todos os meus problemas eu me 
identifico como Jupira. Eu olho para minha identidade, meu CPF. Ir 
aos nossos congressos, assistir a um julgamento. Antigamente não, eu 
passava pela calçada do fórum e dizia que não posso passar aqui não. 
Agora eu posso ir, eu vou passar sim porque é o meu lugar. Eu sou 
cidadã. Eu tenho o direito de ir e vir. Porque eu não posso passar ali? 
Porque a dona de salto passou? Eu sou igual a ela. Chego lá dou a 
minha identidade, me sinto bem. Eu me sinto a Jupira. Eu (Jupira – 
Cooperada – in memorian). 

 

 Nesse contexto de mudança dos mecanismos de participação, necessidade de 

satisfação das carências sociais e de deslocamento de entes demandados, novas 

estratégias faziam-se necessárias; “reparar a injustiça, certamente requer uma política de 

reconhecimento, mas isso não significa mais uma política de identidade (FRASER, 

2007, p.21). 
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O campo do conflito como possibilidade de uma Educação Ambiental politizada e 
politizadora 
 

 Tudo e todos que se encontram envolvidos nessa “roda”, produzem 

relíquias/sucatas (BENJAMIN, 1994), que ruidosamente se movem, e por vezes são 

convidados a silenciar. Assim, destacar a idéia de conflito, inerente a vida e suas várias 

formas de participação social se tornou prioridade e desafio nesta pesquisa, em especial,  

dentro do contexto das políticas socioambientais.  

  Com Acselrad (2006), pensamos, pelo menos em dois ‘modelos’ conceituais – é 

minimamente estranho, falar em modelos. O racional, que parte do princípio que os 

interesses particulares e diversos não conferem influência sobre os problemas e a 

adoção de soluções; e nesse sentido, a tecnologia e as ciências responderiam às 

necessidades das políticas, sem considerar os atores e suas agendas próprias.  

 Dentro dessa perspectiva linear, a teoria social transitaria como unidimensional, 

onde os governos otimizariam os benefícios sociais partindo do reconhecimento de 

causas e efeitos ambientais, desprezando outros valores e questões que não estejam 

dentro dessa lógica, fatores são negligenciados 

 O outro ‘modelo’ – realista - elege como destaque aquilo que a princípio sobra 

ou é desprezado pelo primeiro: as sucatas - o ruído, pois, considera nele, as motivações 

dos atores sociais, da cultura e também dos diferentes tipos de conhecimentos e 

racionalidades que se encontram no jogo social das políticas ambientais. 

 Trata-se de um ‘modelo’ interativo (ousamos dizer – dialógico, no sentido 

Freriano e Marxista) e não linear, considerando que os diferentes tipos de conhecimento 

podem ter impactos importantes sobre a ordem política, e para o qual direcionamos 

nossa atenção, buscando suas contribuições à discussão. 

 A partir dessa possibilidade, Acselrad (2006), propõe discutir os atores e 

interesses pertinentes ao jogo das políticas socioambientais, suas razões e lógicas, o que 

julgamos bastante pertinente, em especial, quando se destacam os mecanismos que 

perpassam e organizam tais políticas, a partir do processo de globalização. 

 Em especial, e retomando a questão do público e do conflito, destacamos um 

princípio das práticas da justiça ambiental que julgamos primordial para o resgate de 

possibilidades que apontem o protagonismo dos sujeitos coletivos de direito, seu acesso 

democrático aos recursos ambientais e a uma nova sustentabilidade de seu uso 

(ACSELRAD, 2006). 
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 O ruído das assimetrias sociais pode ser muito esclarecedor. Aquilo que fora 

desprezado pela linearidade, passa a ser uma opção metodológica. Ouvir de fato as 

motivações dos diversos atores envolvidos, “la cultura, los tipos de conocimientos y 

racionalidades que se encuentram em juego (...) “?Cuáles son hoy los elementos que 

definen la correlación de fuerzas entre los diferentes actores sociales em la disputa en 

torno de la distribución y accesso a los recursos ambientales? (ACSELRAD, 2006, p. 

211)”.  

 Um dos caminhos apontados pelo autor é a elucidação – quebra do silêncio, 

sobre a distribuição desigual das responsabilidades sobre os riscos ambientais. Trata-se 

de abordar distribuição e justiça sob a ótica da cultura dos direitos e do desvelamento da 

lógica dos mais diversos interesses, é poder admitir a questão ambiental sob a ótica dos 

conflitos sociais, em seus aspectos sócio-ecológicos, políticos e econômicos – 

definitivamente, a sociedade não é harmônica. 

 Podemos dizer em princípio, que a Coopcarmo, conseguiu, elucidar conflitos 

socioambientais de forma simultânea: pela apropriação material e simbólica 

(ACSELRAD, 2004) dos frágeis recursos que dispõem – Gente, o Lixo, o trabalho não-

formal, um município para interagir, onde, 

Os conflitos ambientais são aqueles envolvendo grupos sociais com 
modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, 
tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem continuidade 
das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem 
ameaçadas por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, 
ar, ou sistemas vivos, decorrentes do exercício das práticas de outros 
grupos (devendo considerar-se sua durabilidade e interatividade) 
(ACSELRAD, 2004, p.  -  o grifo é nosso).  
 

 Podemos então definir conflito (ACSELRAD, 2004, 2006, ALIER, 1998, 2007), 

por aquilo que aponta para o enfrentamento, que força o posicionamento e explicita 

interesses e necessidades dos mais diversos grupos sociais que compõe a nossa 

sociedade – todos incluídos num único sistema, entretanto, diferencialmente 

configurados em sua mobilidade social (ACSELRAD, 2006). 

 A identificação das relações que se estabelecem nesse jogo é fundamental, 

consideradas e compreendidas as categorias nelas implicadas, e não somente a vertente 

de seu processo histórico. Nesse sentido, o conflito é tomado como estruturante, e por 

isso mesmo imprescindível às novas possibilidades, pois, localiza as questões em sua 

materialidade e não apenas do âmbito da gestão – como propõe a agenda neoliberal, 

elevando as questões locais para o campo da universalização. 
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 Esse é um caminho trabalhoso, pois o Estado que deveria regular o que se refere 

a via comum, “regula” hoje, interesses econômicos e políticos provenientes de uma 

agenda de gestão/parceria privada, sob a alegação de um “desenvolvimento 

sustentável”, entretanto, a questão é: para quem? 

  Aqui a Economia Ecológica, se apresenta como possibilidade crítico-realista, 

onde o valor de uso atual e futuro precisam ser considerados como perspectiva 

existencial – considera gente no processo, reconhecendo no e pelo conflito, quem são os 

definidores dessa (des) valoração. 

 A exemplo dos dilemas vividos na Cooperativa – entre sobrevivência e 

resistência, onde, o trabalho de natureza ecológica com o lixo, teria perdido o sentido 

caso não sofresse a crítica de sua origem, trajeto e destino (crítica social), considerando 

aqui o lixo como produto e os sujeitos como protagonistas desse fazer.  

 Ao mesmo tempo, despossuídos da valoração e imersos no conflito de 

sobreviver-produzir-resistir, fazem o movimento de reconhecer-se onde “o lixo gera 

trabalho, trabalho gera renda, renda devolve a dignidade e a possibilidade de prover a 

própria vida e a própria história (Hada - presidente da Cooperativa)”. 

 A concepção de natureza harmoniosa se contrapõe às questões que dizem 

respeito ao conflito. Se há uma ‘outra’ concepção de trabalho – o cooperado, e que este 

é educador para dentro e para fora da Cooperativa, ter que discutir preços com o 

mercado – que no Rio de Janeiro é de atravessadores, pois não existem empresas de 

reciclagem; ter que lidar com as políticas de governo em seus vários ‘projetos políticos’; 

ter que lidar com a própria vida contraditória – que busca participação, mas está envolta 

também por interesses privados, demanda um exercício cotidiano de não se deixar 

seduzir pela ideário de convivência harmônica.  

 Compreendo até o presente momento, que parte dessas dificuldades se 

encontram na crença da superação dessas condições - que se fazem e refazem, ao longo 

da história, talvez numa visão romântica de não desigualdades e conflitos; do 

rompimento total com as necessidades construídas; pela ‘superação’ do capitalismo; por 

um reino de justiça e paz - falam aqui minhas raízes, cristão-progressista, num misto de 

dialética e cristianismo, que ora busco, ser sócio-histórico, antes de antropocêntrico. 

   

No caminho,  algumas outras considerações 
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 Penso que permanecer atenta na busca de não jogar fora o bebê com a água de 

banho15, é primordial. Tarefa difícil, diante da complexidade da realidade concreta. 

Trata-se de um desafio teório-metodológico, prático, intencionado na práxis, o objetivo 

prioritário desta pesquisa. 

  Löwy (2005, p. 39), apresenta com clareza os impactos dos conhecimentos de 

Benjamin, na reflexão sobre a sociedade, a partir de suas teses, o que tomo para esta 

pesquisa e para esta pesquisadora, como também primordial  - aprender constantemente 

a ver/refletir/agir de outra maneira:  

(...) afetou minhas certezas, transformou minhas hipóteses, inverteu 
(alguns de) meus dogmas: em resumo, ela me obrigou a refletir de 
outra maneira, sobre uma série de questões fundamentais – o 
progresso, a religião, a história, a utopia, a política. Nada saiu imune 
desse encontro capital. 
 

A análise da experiência e das relações tecidas pela Coopcarmo, já traz gratas 

contribuições: social, cultural, educativa, ambiental. Entretanto, parecer ser no campo 

de uma cultura diferenciada,  da economia política, que acaba por envolver todas as 

demais ordens, que destaca as constatações/contradições desse estudo: uma forma de 

cultura cunhada inicialmente, pelo fazer – pelo trabalho, um tipo de trabalho re-

significado, que surge como princípio, meio e fim educativo no cotidiano participativo 

daqueles sujeitos e que vai se ampliando para os demais e conflituosos  encontros e 

relações sociais. 

 Estas considerações estão longe de ser a trilha ideal e atrativa para percorrer o 

caminho da tese, mas há nelas uma intenção, o do fazer da experiência, conceito que 

atravessa a obra adulta de Benjamin (1994), uma possibilidade, em que se considera o 

caminho percorrido como permanente no caminho atual. O passado adverte, mantém as 

perguntas em aberto e sinaliza a vida presente e futura,  ou ainda apresenta-se como 

tempo de revelação. 
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