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Resumo: o ensaio expõe algumas reflexões acerca da relação entre a geografia e as 

ideologias, por meio do estudo da “problemática ambiental”, tema que se tornou 

relevante a partir dos anos de 1960/1970. O ensaio divide-se em quatro partes, nas quais 

apresentamos análises sobre os debates acerca da água, à escala mundial, entre os anos 

de 1970 e 2010; discutimos algumas ideologias que servem de base para a reprodução 

dos processos sociais, destacando a “Ideologia do Desenvolvimento Sustentável”; 

enumeramos alguns mecanismos pelos quais a abordagem sobre a Água, em projetos de 

EA, concorrem para manter uma perspectiva conservadora e pragmática, de modo a 

(re)produzir uma linha de ação que pouco contribui para a mudança efetiva na relação 

entre sociedade e água/natureza; por fim, discutimos as possíveis relações entre a 

temática da água, a educação ambiental e a(s) ideologia(s), sugerindo possíveis 

caminhos que podem ser trilhados por aqueles que buscam uma Educação Ambiental 

Crítica. 

 

Abstract: the article presents some reflections about the relationship between 

geography and ideologies, through the study of "environmental issues", a theme that 

became relevant in the1960’s and 1970’s. The article is divided in four parts, in which 

we present analyzes of the worldwide debates about water between the years 1970 and 

2010; we discuss some ideologies that underpin the reproduction of social processes, 

highlighting the "Ideology of Sustainable Development"; we list mechanisms by which 

the approach on water in Environmental Education projects contributes to maintain a 

conservative and pragmatic approach in order to (re)produce an action line that 

contributes little to the actual change in the relationship between society and 

water/nature; and finally, we discuss the possible relationship between water, 

environmental education and ideologies, suggesting possible paths that can be trodden 

by those seeking a Critical Environmental Education.  

 

Palavras chave: educação ambiental; ideologia(s); água. 

 

11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO::  

O presente ensaio expõe algumas reflexões acerca da relação entre a geografia e 

as ideologias
3
 a partir da análise do que tem sido denominada de “problemática 

ambiental”, tema que se torna relevante a partir dos anos de 1960 nos países do 

capitalismo central e, posteriormente, atinge sua periferia, com diversos matizes. Como 

foco, privilegiamos o exame de um projeto de Educação Ambiental (EA) desenvolvido, 

desde 1986, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), por meio de 

                                                 
1Doutor, Mestre e Graduado em Geografia pelo IGC/UFMG. Professor de Geografia do Colégio Técnico da UFMG. elianofreitas@gmail.com 
2Doutora em Educação pela FaE/UFMG, Mestre em Ciências Sociais pela PUC/SP e Graduada em Geografia (UFMG). Professora Associada da UFMG. Leciona no Colégio 

Técnico da UFMG e no Programa de Pós-Graduação em Geografia – IGC/UFMG. rogatasoares@gmail.com 
3Ideologia, no contexto desse artigo, se refere a práticas sociais e concepções de mundo que “interpelam os sujeitos, fazendo com que estes compreendam o mundo em diversos 

graus de significatividade” (Therborn, 1991). Ainda de acordo com esse autor, sujeito é um termo que carrega dois sentidos opostos: o “sujeito sujeitado”, ou seja, “submetido 

ao poder do príncipe”, mas também, o sujeito “qualificado para manter ou alterar determinada ordem social”. (Therborn, 1991).  É sob essa perspectiva – dialética - que 

compreendemos tanto a(s) ideologia(s), quanto o termo sujeito. 
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uma série de atividades didáticas e distribuição de uma Cartilha às escolas e estudantes 

que visitam seus centros de tratamento de água e esgoto. 

O texto encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira, tecemos algumas 

considerações a respeito da ideologia e da Ideologia do Desenvolvimento Sustentável
4
. 

Na segunda, fazemos algumas análises a respeito dos debates acerca da água, à escala 

mundial, entre a década de 1970 e os primeiros anos do século XXI, procurando 

explicitar os principais conteúdos dos discursos envolvendo essa temática 

ambiental/esse “recurso”. Na terceira parte, apresentamos, por meio do exame do 

discurso ambiental exposto em uma cartillha e que lida com a problemática da água, 

alguns mecanismos pelos quais a abordagem concorre para a manutenção de uma 

perspectiva conservadora e pragmática. A partir das análises desse discurso, buscamos 

evidenciar como a referida ideologia se materializa e contribui para com a valorização 

do capital, relacionado especificamente à inserção de diversas empresas na área de 

saneamento, da venda de água engarrafada etc. Por fim, à guisa de conclusão, tecemos 

alguns comentários sobre as possíveis relações entre a temática da água, a educação 

ambiental e a(s) ideologia(s), sugerindo possíveis caminhos que podem ser trilhados por 

aqueles que buscam/promovem uma Educação Ambiental Crítica. 

 

22  ––  AALLGGUUMMAASS  RREEFFLLEEXXÕÕEESS  SSOOBBRREE  OO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  CCOOMMOO  

IIDDEEOOLLOOGGIIAA    

Nos estertores da década de 1960 e no alvorecer dos anos setenta, emergiu entre 

diversos pesquisadores, alguns governos, e mesmo alguns grupos preocupados com o 

ambiente, um forte discurso
5
 relacionado à “crise ecológica”. Tal “crise” foi expressão, 

juntamente com outras “crises”, do enfraquecimento do modelo fordista de crescimento 

econômico, pautado nas ideologias do progresso e desenvolvimento
6
. Em decorrência 

dessas “crises”, outra se fortalece relacionada à incapacidade dessa ideologia em 

cumprir as promessas de desenvolvimento e bem estar para todos. Além disso, fazia-se 

mister ao capital, recuperar também o crescimento econômico alcançado durante o 

período anterior.  

Em um contexto de esgotamento do fordismo e crise da ideologia do progresso e 

desenvolvimento, outros mecanismos de interpelação
7
 tiveram que ser construídos de 

modo a garantir a sustentação de certo modo de vida, bem como assegurar a 

manutenção de desiguais mecanismos de poder econômico, militar e tecnológico – e sua 

“legitimidade”.  

Assim, por exemplo, o “excesso de população”, que era utilizado para justificar 

a pobreza e o subdesenvolvimento de determinados povos, passou a ser responsável 

também pela degradação ecológica. A partir das designações advindas do Clube de 

Roma (1968), e com repercussões na Conferência de Estocolmo (1972), a teoria 

Malthusiana sobre a relação entre o crescimento da população e produção de alimentos 

foi retomada e ressignificada de modo a justificar a necessidade de controle da 

natalidade, agora tendo em vista a defesa do meio ambiente.  

Ao mesmo tempo, por meio da institucionalização da crise ecológica, surgiram 

propostas de “desenvolvimento zero” para barrar o crescimento industrial, apresentadas 

                                                 
 
5Discurso nesse texto será entendido como a construção de argumentos e práticas que colocam na ordem do dia, a chamada questão ambiental. Não se refere especificamente à 

metodologia de pesquisa relacionada à Análise do Discurso, embora ela constitua elemento central em nossas análises, mais especificamente, a vertente denominada AD 

francesa. Discurso, neste momento do texto, portanto, assume uma conotação mais ampla e genérica, que específica e metodologicamente orientada. 
6Cf CHAUI, Marilena. Brasil – mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo. Editora fundação Perseu Abramo. 2000; CHAUI, Marilena. Crítica e ideologia. In: CHAUI, 

Marilena. Cultura e democracia – o discurso competente e outras falas. São Paulo. Editora Moderna. 1982; FURTADO. Celso. Criatividade e dependência na civilização 

industrial. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1978.  
7Interpelação aqui é entendida como “uma ilustração, um exemplo adaptado a um modo específico de exposição, suficientemente ‘concreta’ para ser reconhecida, mas abstrata o 

bastante para ser pensável e pensada, dando origem a um conhecimento.” (Pêcheux: 1996:149, grifos nossos) 



 3 

ainda, como alternativa para preservar o meio ambiente. Na verdade, tais propostas 

escondiam a real situação das relações sociais de produção: o declínio do modelo 

fordista com a diminuição das taxas de lucros e a impossibilidade de atender a todos – 

via consumo - de forma igualitária. Não obstante, as ideologias citadas acima, se 

encontravam pautadas por uma concepção de natureza infinita, dadivosa e subordinada 

ao homem para o bem da humanidade, e passaram também a ser bastante questionadas. 

Emblematicamente, com a crise do fordismo e da ideologia do progresso e do 

desenvolvimento, a ideia de natureza inesgotável também entrou em convulsão. A 

natureza, então, passou a ser apresentada, gradativamente, como insuficiente e frágil. O 

discurso da infinitude, que dava base para extração excessiva dos recursos naturais, aos 

poucos cedeu lugar ao discurso da limitação e da escassez
8
. Diversos fóruns de debate 

procuraram nortear e institucionalizar a discussão sobre os limites da natureza e as 

ações a serem desenvolvidas a partir daí
9
.  

 Tornou-se necessária a produção de um discurso ecológico que criticava a 

modernização da sociedade. Tais preleções levaram a proposições de crescimento nulo, 

bem como fortaleceram argumentos catastróficos sobre os impactos ambientais, que por 

sua vez, trouxeram para a ordem do dia, as chamadas “discussões ecológicas”. Uma 

nova representação de natureza passou a ser elaborada, veiculando amplamente nas 

mídias, os riscos cada vez maiores de escassez de determinados elementos naturais. Ou 

seja, assistimos – e por vezes, participamos - da criação, no último quartel do século 

XX, da Ideologia do Desenvolvimento Sustentável, que tem pautado os processos de 

reprodução social do espaço hodiernamente.  

Entendemos, portanto, ser a ideologia do desenvolvimento sustentável a 

construção de diversos discursos, práticas e argumentos que se caracterizam por possuir 

formas e mecanismos de interpelação relacionados à insustentabilidade do crescimento 

econômico atual e pautados pelos nos riscos iminentes de esgotabilidade da natureza
10

 – 

que por sua vez, obscurecem processos históricos que os produziram, bem como as 

atuais, e desiguais, relações de poder que os sustentam.  

Em outros termos, agora, a questão é “poupar” os recursos naturais, valendo para 

isso, todas as novas – e antigas – formas de vigilância, controle, poder, segregação, 

tecnologia, dinheiro. Essa ideologia – e suas variadas formas de interpelação, 

divulgação, aceitação e internalização –, tem mobilizado hoje recursos financeiros, 

tecnológicos e repressivos e, simultaneamente levado a uma grande prosperidade da 

“indústria verde”, pelo menos no “norte”. Porque o “sul” continua a receber os dejetos, 

os restos, e a perder cada vez mais autonomia em relação aos recursos que ainda possui. 

Em outros termos: 
Para discutir preservação ou conservação, o crivo está na 

objetificação e assepsia da natureza, favorecendo a equação do quanto 

vale uma folha, uma árvore. (...). A questão hoje parece ultrapassar o 

domínio da natureza e centra-se em torna-la palatável a diversos 

gostos. E o que se vende é uma natureza dominada – a natureza é o 

cenário, produzem-se alguns enredos (...) e neles atuam sujeitos 

assujeitados. (...) Ao se idealizar a viagem ao hotel fazenda, deseja-se 

um atendimento ‘vip’, ausente de insetos e do trabalho de cozinhar e 

                                                 
8E nesse caso, a questão da água é emblemática. “O que torna a água esse bem tão precioso? O fato de a maioria das formas de vida necessitar dela simplesmente para existir. O 

que a torna um ‘valor’? A sua esgotabilidade aparentemente incontestável. É possível que os reservatórios de água potável de boa qualidade para o consumo estejam mais raros 

a cada dia – inclusive e, sobretudo, pela ação das próprias sociedades. (...) A água, necessária à sobrevivência da nossa e de centenas de outras espécies, pode ser convertida em 

mercadoria? Bastaria economizarmos água para conseguir prolongar sua ‘vida útil’? (...) A água é uma mercadoria ou deve ser tratada como bem comum, já que sem ela, torna-

se mais precária a existência, a própria vida?” (PEREIRA e DEL GAUDIO, 2014, p. 215/216) 
9Cf. RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Contexto, 2001. (Acadêmica). 176p. 
10 Concordamos em parte com a ideia da insustentabilidade do crescimento econômico atual e dos riscos de esgotamento de diversos recursos. Mas nossa questão se refere, 

essencialmente, às formas que esses processos têm assumido e que, ao invés de trazer possibilidades de emancipação humana, são utilizados para justificar variadas formas de 

exercícios de controle, poder, segregação e cobrança por substâncias essenciais à vida, caso da água. 
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servir as refeições. Ninguém idealiza uma ida ao hotel fazenda para 

ordenhar vacas, matar galinhas ou plantar uma roça para a própria 

alimentação. (...) Aliás, não cabe ao turista ‘pré-ocupar-se’, pois o que 

a ele se vende são imagens de natureza pasteurizada ou um cenário 

onde a natureza idealizada/manejada está livre de incômodos. 

(PEREIRA e DEL GAUDIO. 2014: 217-243). 

Um exemplo da eficácia desses mecanismos de interpelação/constituição de 

sujeitos e novas sociabilidades por meio dos argumentos – reais e imaginados – da 

esgotabilidade dos recursos, novamente remente à questão da água. Na cidade de São 

Paulo, que, atualmente, apresenta uma grave crise hídrica, por exemplo, têm sido 

comuns as notícias de casos de vizinhos denunciando vizinhos, chamando a polícia e 

apelando para os “aparelhos repressivos do Estado” em virtude do mau uso da água. 

Como responsável pela crise, o fato de o cidadão não saber usar adequadamente a água 

e lavar calçadas, tomar banhos demorados, escovar os dentes com as torneiras abertas... 

A historicidade das formas de ocupação da cidade, as “opções” por usar os rios e 

córregos como fornecedores de energia e coletores de esgoto, o processo de produção 

do espaço em São Paulo (e em outras cidades do mundo), foram e continuam a ser 

completamente obscurecidos e obnubilados nessas formas discursivas e práticas que 

afetam a sociabilidade atual na metropóle. E dá-lhe aparelho repressor, vigilância 

contínua, e manutenção das profundas desigualdades sociais. Como ouvimos de um 

paulistano: “a diferença entre os ricos e os pobres em São Paulo, daqui há alguns meses, 

será relacionada ao fato de os primeiros tomarem banho todo dia”...  

Tal ideologia, assim como as demais, possui um conjunto de normas, regras e 

representações que servem como base para a representação dos sujeitos para si mesmos 

e para a coletividade, compondo um conjunto de ideias gerais que servem para justificar 

as desigualdades reais. Entendemos, ainda, que essa ideologia tem uma função – ora 

implícita, ora explícita – de tornar o ponto de vista particular da classe dominante como 

o ponto de vista universal, embora, dialogando com Pêcheux (1996) e Therborn (1991), 

compreendemos também que as ideologias podem servir para a transformação social 

deste mundo, a partir de um processo de transformação/qualificação do(s) sujeito(s). 

Como nos lembra Chauí “ a ideologia é um corpo sistemático de representações e de 

normas que nos “ensinam” a conhecer e agir” (CHAUÍ, 1982: 03). Nesse sentido, esta 

ideologia define, como nos lembra Éder Jurandir Carneiro que:  
As lutas sociais pela apropriação das condições naturais são então reduzidas a 

uma discussão – entre interlocutores (cientistas, jornalistas, acadêmicos, 

ambientalistas, técnicos, burocratas, ONGs etc.) que se consideram 

“legítimos” e “responsáveis” – em torno dos múltiplos usos das condições 

naturais, discussão em que cada agente evoca a noção de desenvolvimento 

sustentável para caucionar seu posicionamento. De pequenos projetos locais de 

“educação ambiental” a conferências e acordos internacionais sobre 

biodiversidade ou redução dos níveis de emissão de gases de estufa; de 

projetos específicos, envolvendo “parcerias” de grandes mineradoras com 

ONGs conservacionistas, à criação de normas legais e agências públicas de 

“política ambiental”, todos evocam o “desenvolvimento sustentável” 

[Ideologia do Desenvolvimento Sustentável] como fórmula consensual de 

caução e legitimidade. (CARNEIRO, 2005: 41, inserção nossa) 

Assim, observamos, ao invés de emancipação, a continuidade do processo de 

subordinação dos sujeitos. Isto pode ser verificado ainda por meio da eleição de 

determinados exemplos para justificar a crise ecológica, bem como das formas como, 

acriticamente, estudantes de diversos níveis de ensino são interpelados/convidados a se 

colocarem no debate ambiental. Esta ideologia pauta os termos dos acordos 
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transnacionais a partir dos temas eleitos como problemas ambientais (escassez hídrica
11

, 

exploração de aqüíferos, entre outros) determina formas de estabelecimento de parcerias 

entre governos, Organizações Não-Governamentais e o mercado e pauta a criação das 

políticas ambientais
12

.  

Não obstante, com base na referida ideologia há definição do que deverá ser 

discutido na escola, a partir de políticas educacionais e produção de materiais didáticos 

e paradidáticos definidos em locais e instâncias efetivamente distantes das práticas reais 

e cotidianas daquelas comunidades reais e suas escolas – também reais. Há, ainda, a 

imposição de conteúdos em diversas mídias (televisão, cinema, etc.) voltados para tal 

discussão, que os abordam de acordo com a ótica da esgotabilidade, individualização e 

a-historicidade dos processos, realçando a finitude dos recursos do planeta – malgrado o 

aumento do consumo estar cada vez melhor, obrigado.  

Por meio dessa ideologia, elabora-se uma representação do espaço que é 

homogênea e delimitada nos marcos da reprodução capitalista do espaço, impondo uma 

prática social que coloniza, inclusive, os espaços de representação. Além dos elementos 

listados acima, é comum verificarmos com frequência, a presença de um tom 

apocalíptico na abordagem em torno da degradação ecológica. Observamos 

repetidamente a responsabilização do indivíduo pela degradação ambiental e pela busca 

consequente de soluções. Há a produção de um discurso em que o mercado é 

apresentado como a única “entidade” capaz de preservar a natureza e a proposição de 

práticas estritamente técnicas em detrimento de ações políticas no que tange a 

preservação ambiental – esquecendo-se que foi justamente esse mesmo mercado que 

levou à situação atual, com a participação efetiva, apesar de desigual, do conjunto da 

sociedade. Como afirmamos e começamos a exemplificar anteriormente, a abordagem 

dada a questão da água, atualmente, é um excelente exemplo de como a Ideologia do 

Desenvolvimento Sustentável tem operado de modo a legitimar a presença do mercado - 

e mais que isso, deixar ao seu cargo, a missão de “salvar o planeta”. 

  

33  ––  AA  MMAATTEERRIIAALLIIDDAADDEE  DDAA  IIDDEEOOLLOOGGIIAA  DDOO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL::  AA  ÁÁGGUUAA  EEMM  QQUUEESSTTÃÃOO  

Refletindo a respeito das abordagens dadas à questão da abundância e escassez 

hídrica a partir do último quartel do século XX, Porto Gonçalves (2004) chama a 

atenção para duas posições francamente antagônicas. A primeira, discutida na 

Conferência de Mar Del Plata, 1977, se caracterizou pelo predomínio discursivo em 

torno da responsabilização dos governos para com a gestão da água, e a garantia de 

abastecimento à toda a população (extensividade), com “ênfase na ação dos governos 

na gestão da água e, sobretudo, na garantia do abastecimento por meio da construção 

de infraestruturas”(PORTO GONÇALVES, 2006: 430). A partir dessa conferência, foi 

instituído o Decênio Internacional da Água e do Saneamento Básico em 1980, para 

viabilizar, por meio de ações estatais, um acesso mais amplo aos serviços de água e 

esgoto, em todo o mundo.  

A segunda, presente em documentos como “Nosso Futuro Comum” e “Agenda 

XXI”, e também nas discussões da Conferência Rio/1992, ainda de acordo com Porto 

Gonçalves (2006), se caracterizou por uma guinada no debate acerca da água que “não 

deixa dúvidas sobre os interesses específicos que estariam, hoje, cultivando o discurso 

                                                 
11A partir da construção de um discurso sobre a escassez hídrica no mundo, por exemplo, o Banco Mundial tem formalizado acordos em que há liberação de empréstimos aos 

países subdesenvolvidos, mediante concessão de exploração de seus respectivos aqüíferos por países centrais do capitalismo e empresas que atuam neste setor. Esse é mais um 

exemplo, em escala mundial, do modo como a ideologia do desenvolvimento sustentável “sustenta”, na verdade, desiguais relações econômicas e de poder... 
12A esse respeito ver: CARNEIRO, Éder Jurandir. Política ambiental e ideologia do desenvolvimento sustentável. In: ZHOURI, Andréa et al. (Org.). A insustentável leveza da 

política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 27-47.  
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de escassez e da repentina descoberta da gravidade do problema da água na segunda 

metade dos anos de 1990” (PORTO GONÇALVES, 2006: 430).  

Ou seja, é inegável que, a partir da ampliação do neoliberalismo, os serviços de 

saneamento e a venda de água – engarrafada, serviços de captação e tratamento, quiçá 

em breve, dessalinização - tornaram-se extremamente atrativos para a valorização dos 

capitais e, consequentemente, ajustes discursivos e estruturais foram realizados em 

torno da “questão hídrica”. Para esse pesquisador, o Estado Nacional, que era encarado 

como uma importante instituição para prover e gestar o saneamento perdeu centralidade 

para “Organizações Não-Governamentais” (ONGs), incluindo ações do setor 

empresarial. Em outros termos, com o desenvolvimento da “globalização econômica”, 

que tem como um dos pilares a redefinição da ação do Estado junto à sociedade e nas 

relações entre os setores público e privado, o que se observa é um extenso processo de 

privatização de vários “elementos naturais” para constituição de circuitos de valorização 

do capital
13

. Neste processo, setores são abarcados pelo mercado: o setor de saneamento e 

das águas engarrafadas é um emblemático exemplo.  

De modo a viabilizar tal processo, tornou-se necessária a disseminação de uma 

concepção de estresse hídrico generalizado, visando atingir todos os setores da 

sociedade. Estamos nos referindo ao discurso de finitude e escassez da água em termos 

absolutos, cujas formas discursivas e práticas se materializam, também, por meio de 

projetos e produção de diversos materiais destinados à “Educação Ambiental” (EA), 

conferências acadêmicas, programas televisivos, Internet, produções cinematográficas, 

etc. Assistimos ao bombardeamento incessante de discursos/práticas voltados à questão 

da escassez absoluta de água... Quanto tempo demorou para que a humanidade – pelo 

menos no mundo ocidental – aceitasse que a Terra girava em torno do sol e que os 

recursos eram “infinitos”, bastando ter tecnologia para utiliza-los? Algo em torno de 

cinco séculos. E em quanto tempo todos nós aceitamos como verdade que a água está 

acabando, que esse é o maior problema da humanidade hoje – não a sua desigual 

distribuição, apropriação, transformação em recurso -, e que caberia ao mercado regular 

seu uso por meio do preço cobrado? Coisa de algumas décadas, se muito...  

Assim, por meio de imagens, enunciados e representações cristaliza-se uma 

concepção apocalíptica em torno da água que poderá acabar devido à “morte” de muitos 

rios - não raro, sem explicações da causa dessa “morte” -, resultando em “guerras pela 

água”. Além disso, fixa-se uma abordagem cataclísmica devido à contaminação da água 

causada por indivíduos (não empresas envolvidas na industrialização e/ou agronegócio) 

que têm a “cultura” de depositar nos rios todos os resíduos de suas atividades. Ao 

mesmo tempo, há a prescrição de como os indivíduos devem economizar água: 

fechando as torneiras, reduzindo ao máximo o tempo do banho, regulando as descargas, 

não lavando as calçadas com água potável etc., numa explícita ação de individualização 

de uma problemática que é do conjunto da sociedade. Outras formas de consumo e/ou 

desperdício da água doce não são problematizados - por exemplo, não se realiza uma 

análise acerca dos elevados gastos de água na produção do automóvel, que chega a 

consumir, por unidade produzida, aproximadamente 400.000 mil litros de água. Isso, 

para sermos extremamente econômicos.  

Tomando como base um texto de Thompson (1989), algumas das diferentes 

formas de operação do que denominamos de Ideologia do Desenvolvimento Sustentavel 

podem ser verificadas. Nesse caso citado anteriormente, ocorre o Expurgo do uso 

                                                 
13Sobre outros estágios da “produção” e distribuição de água para o consumo humano e a sua relação com o desenvolvimento capitalista ver SWYNGEDOUW, Erik. 

Privatizando o H2O: transformando águas locais em dinheiro global. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 33-53, maio 2004. 
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doméstico que é, indiretamente, colocado como mau/vilão da degradação ecológica, 

ocultando as reais relações estabelecidas na sociedade, em detrimento dos gastos com 

água efetuados em outros setores, tais com a indústria e o agronegócio.  

Entretanto, os discursos elaborados e reproduzidos ad infinitum estão carregados 

de diversos modos de operação da ideologia supracitada, bem como impregnados de 

diferentes estratégias de construção simbólica como verificaremos a seguir, por meio da 

análise proposta na introdução desse ensaio. 

 Para exemplificar alguns desses “modos de operação
14

” (THOMPSON, 1989) da 

Ideologia do Desenvolvimento Sustentável, faremos o exercício de analisar a 

problemática da água (ou de sua falta) em uma cartilha produzida e distribuída pela 

COPASA que serve de material didático de apoio para o desenvolvimento de um 

projeto de EA da empresa. A abordagem da água e da questão ambiental, nessa Cartilha,  

em nosso entendimento, se faz presente também em várias outras propostas de EA, 

exibindo uma recorrente abordagem apocalíptica e demonizadora relacionada ao uso 

doméstico desse elemento da natureza natural do mundo.  

Em 1986, a empresa iniciou, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação 

(SEE) e Superintendências Regionais de Ensino (SREs), um programa de educação 

sanitária e ambiental voltado para os estudantes de escolas públicas (municipais e 

estaduais) e particulares de diversas cidades mineiras. Desde seu começo na cidade de 

Varginha (sul de Minas Gerais), ocorrem visitações dos estudantes às Estações de 

Tratamento de Água da Companhia (ETAs). Nestas visitações, segundo o discurso da 

companhia, “os técnicos da empresa ensinam noções sobre o tratamento da água e do 

esgoto, consumo consciente, cuidado com o meio ambiente, (...) cuidados com as áreas 

de preservação, entre outros
15

”, objetivando maior aproximação entre a empresa e os 

usuários dos serviços prestados pela mesma. Ao mesmo tempo, há explicitamente a 

intenção de estimular os cuidados com a água, ensinar como se faz a destinação do lixo 

de forma adequada bem como, alguns cuidados relativos à higiene pessoal.  

Inicialmente, o projeto era voltado para os estudantes de 5
a
 série – atual 6º ano -, 

por ser neste momento da escolarização que as discussões sobre a água e o saneamento 

acorrem com mais regularidade e de forma mais abrangente no currículo escolar. 

Entretanto, em 1992 ocorreu uma importante inflexão no projeto
16

: a) mudança do nome 

do projeto para “Projeto Chuá”; b) criação dos cinco mascotes (Dona Lavanda, Zé 

Chuá, Cristalina, Esguicho e Ubaldinho), que compõem uma revista em 

quadrinhos/cartilha, com ampla divulgação nas escolas públicas e particulares do estado 

de Minas Gerais, sendo o “carro-chefe” do projeto; c) elaboração de novas atividades 

que foram inseridas ao projeto
17

; d) realização anual de concurso de cartilhas sobre 

água
18

. 

Assim, desde o início da década de 1990, o Projeto Chuá é desenvolvido nos 

mesmos moldes dos anos anteriores, acrescentando a entrega de um kit escolar para os 

estudantes, em que se destaca a revista em quadrinhos da Família Chuá, que aborda a 

questão dos usos e abusos do consumo doméstico da água por meio da história 

                                                 
14Todavia, o próprio Thompson (1989) adverte em seu texto que esses não são os únicos modos de operação das ideologias, nem serão encontrados tal como ele os sistematizou 

em seu texto – podem ocorrer juntos, separados, pode haver outros modos de operação que ele não conseguiu observar/sistematizar no momento de produção do livro, etc. Ele 

apresenta alguns exemplos e nós, partindo dos exemplos que ele considera, aplicamos esses modos de operação para análise de alguns objetos e processos. Compreendemos que 

o alcance desse procedimento pode ser bastante limitado, mas nosso interesse é ilustrar os variados mecanismos de interpelação e construção da ideologia do desenvolvimento 

sustentável no contexto atual. 
15Cf. Programa Chuá. In: www.copasa.com.br Acessado em 10/10/2013.  
16“Coincidentemente”, no mesmo ano em que houve a Conferência de Dublin, na qual a água passou a ser considerada como recurso finito e vulnerável e a abordagem dada a 

ela passa a assumir predominantemente uma concepção econômica. Ver: RIBEIRO, Wagner Costa (2008) 
17 Como exemplo os jogos elaborados pela empresa cuja temática principal é a água. A esse respeito ver http://www.copasa.com.br/jogos/default.htm.  
18Segundo informações coletadas durante a pesquisa o concurso de cartilhas objetiva estimular a criatividade, o prazer pela escrita e o desenvolvimento de habilidades artísticas 

nas crianças. Trata-se de uma etapa final das práticas de educação ambiental em uma vertente municipal e outra estadual. Na vertente municipal são selecionados os três 

melhores trabalhos dos estudantes, nas cidades onde o projeto de EA da empresa é desenvolvido. Em momento posterior, em escala estadual, há uma análise de todos os 

trabalhos selecionados por município participante e são escolhidos os três melhores que recebem premiação em solenidade realizada na sede da empresa, em Belo Horizonte.   

http://www.copasa.com.br/
http://www.copasa.com.br/jogos/default.htm
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“Cuidando da água, cuidando da vida”. Nas ETAs, além das visitas propriamente ditas, 

os estudantes realizam diversas atividades educacionais e recebem orientações para o 

desenvolvimento de atividades posteriores, tais como a elaboração de cartilhas, para 

participação nos concursos promovidos pela empresa. 

 Observamos, a partir de pesquisa
19

 que envolveu análises desse projeto, uma 

grande acolhida deste pelas escolas, pois até o ano de 2010, mais de 900 mil estudantes 

haviam dele participado, em diversas cidades do estado de Minas Gerais. Constatamos 

também a ampliação do projeto de EA desenvolvido pela COPASA, com inserção de 

novos municípios através das SREs. Verificamos ainda um exacerbado enaltecimento 

do discurso elaborado pela empresa por aqueles que se envolvem no projeto (estudantes 

da educação básica, técnicos da empresa, educadores etc.), com ênfase na necessidade 

de educação das crianças, para que as gerações futuras cuidem bem do meio ambiente e 

se evite “o fim do planeta”.  

Ao elaborar um discurso sobre a água e desenvolvê-lo em um projeto de 

educação ambiental que atinge um número tão grande de estudantes, a companhia de 

saneamento contribui para a formação de certos consensos acerca desta questão, o que 

torna a análise da perspectiva de EA desenvolvida pela empresa importante para 

descortinarmos os sentidos e os significados da proposta de EA por ela desenvolvida.  

Essa proposta de EA propicia a emancipação do indivíduo? Qual o discurso 

predominante na revista da Família Chuá? A abordagem assumida pela empresa, por 

meio dos diálogos apresentados na revista, reproduz acriticamente o discurso oficial a 

respeito da problemática da água, ou contribui para a construção de concepções 

emancipatórias acerca dessa temática? Em que medida as práticas engendradas pela 

empresa, por meio deste projeto, reiteram/contrapõem o infracotidiano estabelecido, 

segundo o qual, as relações e situações sociais estão esvaziadas de sentido? Até que 

ponto tal prática possibilita desvendar as múltiplas alienações e contribui para a 

construção de um espaço social em que as atividades programadas, os tempos 

administrados e as necessidades instituídas perdem centralidade?   

É importante salientar que as discussões que perpassam a proposta de educação 

ambiental na Cartilha, embora centradas na discussão da água, são abrangentes e tratam 

de temas tais como coleta e tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo, saneamento e 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as análises do material permitem afirmar 

que a empresa atua numa perspectiva de preparação de pequenos consumidores – mas 

“conscientes” dos cuidados com o ambiente – e que, portanto, devem assumir a 

responsabilidade de reciclar todos os resíduos produzidos por si mesmos e na/pela 

sociedade. Cabe a esses consumidores, ainda, a responsabilidade de economizar água 

para as gerações futuras, uma vez que ocorre um reforço discursivo – na Cartilha -, 

acerca do desperdício da água doméstica, que é “demonizado”. Simultaneamente, 

constatamos o silenciamento a respeito de outras formas de uso e de desperdício de água 

- por exemplo, o uso/desperdício nas indústrias e no agronegócio não são abordados 

pela proposta discursiva da Cartilha.  

Juntamente com esta demonização do uso doméstico, há a culpabilização dos 

indivíduos pelos problemas ambientais e pela degradação e escassez de água. Na 

Cartilha, verificamos também a ocorrência de prescrições de práticas de economia de 

água “para salvar o planeta”. Ou seja, a Ideologia do Desenvolvimento Sustentável 

                                                 
19FREITAS, Eliano de Souza Martins. As políticas de saneamento no final do século XX e suas implicações em Minas Gerais: reflexões a partir da reestruturação produtiva 

da/na COPASA/MG. [IGC/UFMG]. Belo Horizonte. 307 f. 2013. [Tese de Doutorado] 
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mobiliza, mais uma vez, o Expurgo como estratégia de construção simbólica dos seus 

modos de operação. (AGUIAR, 2007). 

Entendemos que essa abordagem não poderia ser diferente (embora devesse ser), 

pois há uma disputa no seio da sociedade pelo controle da água. Há, de fato, uma 

territorialização de interesses que cerca os “recursos hídricos” em diversas partes do 

mundo, externalizando o que nos adverte Porto Gonçalves: 
A água não pode ser tratada de modo isolado, como a racionalidade 

instrumental predominante em nossa comunidade científica vem tratando de 

modo especializado, como se fosse um problema de especialistas. A água 

tem que ser pensada enquanto território, isto é, enquanto inscrição da 

sociedade na natureza com todas as suas contradições implicadas no 

processo de apropriação da natureza pelos homens e mulheres por meio das 

relações sociais e de poder. O ciclo da água não é externo à sociedade, ele a 

contém com todas as suas contradições. Assim, a crise ambiental, vista a 

partir da água, também revela o caráter de crise da sociedade, assim como de 

suas formas de conhecimento. (PORTO GONÇALVES, 2008: 04). 

Na realidade, são discursos e práticas que dissimulam o real, desviando a 

atenção da sociedade das causas que devem ser debatidas a partir da problemática da 

água, que é colocada como uma expressão da crise ambiental. Crise ambiental que desta 

forma silencia a real crise da sociedade - a crise da acumulação capitalista - e que 

procura aglutinar as pessoas a partir do sentimento de perigo que ronda a sociedade, 

ameaçando a todos. Como verificamos nas discussões acima a água “flui por meio da 

agricultura, da indústria, do nosso estilo de vida e a pressão sobre seu uso está longe 

de ser explicada pelo crescimento da população, simplesmente, como quer a matriz 

[neo]malthusiana de pensamento”(PORTO GONÇALVES, 2008: 05). Ao mesmo 

tempo, a escassez absoluta inexiste como querem nos fazer acreditar, pois: 
A água doce que circula e está disponível para consumo e ainda permite toda 

a sorte de vida que o planeta conhece é, em grande parte, fruto da evaporação 

dos mares e oceanos – cerca de 505.000 km
3
, ou seja, uma camada de 1,4 

metro de espessura evapora anualmente dos oceanos e mares que, embora 

sejam salgados, não transmitem o sal na evaporação. Informe-se, ainda, que 

80% dessa água evaporada dos oceanos e mares se precipita sobre suas 

próprias superfícies. (...)  Assim, a água disponível para a vida é, pelo menos, 

desde o recuo da última glaciação entre 12 e 18 mil anos atrás, a mesma 

desde então até os nossos dias, com pequenas variações. (PORTO 

GONÇALVES, 2004: 148). 

Apesar disso, ocorrem outras abordagens reducionistas na cartilha. Um bom 

exemplo é o tratamento dado ao ciclo hidrológico, apresentado/ensinado como algo 

exclusivamente “físico”. Com base nas elaborações de Porto Gonçalves (2004), é mais 

coerente, na atualidade, considerarmos um ciclo hidrológico que englobe, além da 

evapotranspiração, evaporação, condensação e transpiração, as atividades humanas que 

consomem muita água nos diversos processos produtivos, pois quando nos 

alimentamos, também estamos participando do referido ciclo. Ao mesmo tempo é 

necessário considerar que nos diversos processos produtivos há a exportação de “água 

virtual” que não é contabilizada no ciclo hidrológico (PORTO GONÇALVES, 2004). 

Uma abordagem que desconsidera esses elementos da relação sociedade e 

natureza contribui para certa permanência e constituição de estratégias de dissimulação 

do real, pois a construção de uma concepção de ciclo da água puramente “natural” e não 

humanizada, tal como apresentada na Cartilha, resulta em um desvio da atenção do 

leitor, que é induzido a reproduzir acriticamente essa noção restrita/física e natural do 

ciclo. A ampliação desta abordagem a respeito do ciclo da água, com a inserção das 

alterações e usos da água pelas sociedades implicaria em uma reformulação das 
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discussões contidas no material produzido pela companhia e serviria, ainda, para 

destruir a “demonização” que é feita sobre o uso doméstico. A partir das contribuições 

de Thompson (1989), observamos a estratégia simbólica denominada de sinédoque, pois 

ocorre uma representação do ciclo hidrológico como sendo a única forma de discussão 

legítima porque cientificamente exata e correta, e como se isto representasse todo o 

ciclo hidrológico, silenciando outros possíveis tratamentos que obscurecem as relações 

sociais presentes no conjunto da sociedade. 

Além das estratégias apresentadas verifica-se, ao longo da Cartilha, a utilização 

de outras estratégias simbólicas a exemplo da racionalização (Thompson, 1989), uma 

vez que há uma cadeia de raciocínios construída em torno da poluição da água e da 

escassez hídrica. O indivíduo é considerado o responsável por todos os problemas 

ambientais a partir de suas práticas, tais como acondicionar inadequadamente o lixo, 

jogar tocos de cigarro e/ou soltar balões em festividades produzindo queimadas etc. 

Tudo isto incide sobre a disponibilidade de água no planeta, e o indivíduo é considerado 

o responsável também, portanto, pela escassez de água. Outras causas das queimadas, 

para além de jogar tocos de cigarro no chão, por exemplo, são desconsideradas pelo 

discurso ambiental da Cartilha, embora sejam mais graves e mais prejudiciais. Há um 

silenciamento desta abordagem que não contribui para o esclarecimento dos problemas 

ambientais existentes em nossa sociedade.  

A racionalização está presente no encadeamento dado a todo o discurso do 

material didático, utilizado no projeto de educação sanitária e ambiental. Primeiramente, 

ocorre a apresentação da família “ideal e perfeita” – constituída por pai, mãe e três 

filhos - que mora numa casa “perfeita” e que acessa uma alimentação “ideal”, vivendo 

em completa harmonia entre si e com práticas de higiene adequadas. Imagine uma 

criança que não tem uma “família perfeita”, não se alimenta “adequadamente”, 

desconhece algumas práticas de higiene pessoal, não mora em uma “casa”... É a 

persistência da exclusão da natureza como exclusão também dos homens e mulheres. A 

permanência de determinados “modelos” familiares reiterando a permanência de 

determinadas formas do discurso científico – retalhadas, idealizadas, ideologizadas... 

Posteriormente, são apresentados os problemas ambientais, as formas de 

distribuição da água na natureza, as possíveis formas de salvar o planeta, com diversas 

prescrições, tal como numa receita médica, a saber: economia de água doméstica; 

acondicionamento correto do lixo; coleta seletiva; abolição de determinadas práticas 

prejudiciais ao meio ambiente, a partir do indivíduo. Há, ainda, apresentação dos 

responsáveis pela degradação ambiental: os homens e mulheres em suas práticas 

domésticas de mau uso da água.  

E, por fim, ocorre a apresentação da companhia de saneamento e suas diversas 

ações que visam salvar o planeta e atender toda a população nas áreas onde ela atua. 

Estratégia de construção simbólica, que dá base para a Legitimação (Thompson, 1989), 

como modo de operação da Ideologia do Desenvolvimento Sustentável, pois o discurso 

da companhia de saneamento é apresentado como legítimo, justo e digno de apoio e, 

principalmente, como a verdade que não deve – e não pode – ser constestada. Ao 

mesmo tempo, há uma apologia das ações da COPASA, que é apresentada como a 

“salvadora desta sociedade”, na medida em que busca a água em vários lugares distantes 

e profundos e a coloca limpa e pura, nas torneiras das nossas casas. Às vezes, esta busca 

ocorre em áreas totalmente contaminadas (o que é real), e após o tratamento da mesma, 

ocorre sua distribuição para toda a população de forma eficiente e eficaz, pois “se a 

água é da Copasa, pode ficar sossegado. A Copasa busca água no rio e até em poços 
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profundos(...). É uma beleza. (...) ela cuida muito bem dessa água,(...)! Preservando a 

natureza com a maior dedicação, a Copasa garante o futuro da nossa geração”
20

. 

Implicitamente, há a defesa inconteste da ação da empresa de saneamento para 

todos nas áreas em que atua. A água poderá ser poluída continuamente (outra mensagem 

subliminar que perpassa o discurso oficial da Companhia), pois a empresa se 

encarregará de despoluí-la, por deter o conhecimento científico para tratá-la, além de 

orientar os moradores das cidades onde ela atua. O discurso empreendido sinaliza, ao 

mesmo tempo, para uma ação da companhia que parece/é tratada como igualitária em 

todas as regiões do estado. Isso não acontece no cotidiano, pois vivenciamos uma crise 

da cidade que se apresenta de forma fragmentada e violenta (econômica e 

politicamente) por meio, por exemplo, da prestação de serviços que seguem a ordem de 

uma segregação espacial, pela qual nem todos os “cidadãos” conseguem acessar os 

benefícios da modernidade – como receber a água tratada. Ou seja, há, na realidade, a 

constituição de modos de vida privados de sentidos, de universalidade, de construção de 

um espaço social que deve e pode ser apropriado por formas outras.  

Também esta crise se manifesta pela desigualdade aos benefícios da 

modernidade nas periferias urbanas. O acesso a esses benefícios não se realiza de forma 

igualitária e aprofunda-se o fosso entre aqueles que têm seus direitos reconhecidos e 

respeitados e aqueles que não os têm, apesar de um pretenso discurso de ampliação da 

cidadania após um longo período ditatorial. Nessas periferias, os “cidadãos”, 

experimentam a consolidação do projeto neoliberal (que aportou em território brasileiro 

a partir do início dos anos de 1990) que fez reduzir “a construção das alteridades, do 

conflito na prática e da reciprocidade libertadora, elementos basilares da democracia 

radical e (...) da cidadania ativa” (ANDRADE. 2006: 91). É possível, por exemplo, 

verificar diversas áreas da periferia metropolitana de Belo Horizonte nas quais o 

fornecimento de água potável é extremamente irregular, especialmente aquelas onde 

reside a classe trabalhadora. São fornecimentos interrompidos em períodos de estiagem 

prolongada, feriados prolongados e/ou finais de semana, com a justificativa de melhoria 

nos serviços adutores de água, modernização de todo o sistema etc. Em muitos casos 

ocorre simplesmente a ausência da prestação do serviço. (FREITAS, 2013) 

Ou seja, apesar de ocorrer na Cartilha, um discurso legitimador da ação 

universalista da empresa, procurando atender todas as demandas da sociedade mineira – 

ela mesma em abstrato -, na realidade estamos diante de um processo discursivo que 

silencia as precariedades de acesso aos benefícios da modernidade que se manifestam, 

inclusive, nas periferias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

As análises permitem-nos asseverar que existe um “poder” que age como uma 

“ordem distante”, para usar uma expressão de Lefebvre (1991) sobre a produção do 

conhecimento acerca da problemática da água e das demais questões ambientais desde o 

último quartel do século XX. Um poder que modificou as regras de formação dos 

enunciados, como foi demonstrado até aqui. Entretanto, uma mudança que não altera os 

conteúdos desta sociedade e que é usado para reprimir, por exemplo, por meio da 

constituição de legislações draconianas ligadas à questão ambiental, tais como o 

principio do poluidor pagador; para disciplinar, a exemplo da recorrência do 

“adestramento ambiental” em projetos de EA, em produções cinematográficas etc. E 

também para normalizar, por meio da adoção de uma perspectiva de elaboração de um 

discurso homogêneo, racional e cientificamente correto e transparente, que deve 

                                                 
20Cf. Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Família Chuá: “cuidando da água, cuidando da vida”. s. d. p. 15-16, grifos nossos.  
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permear todas as práticas ambientais. Tudo isto, para fazer “circular os efeitos do poder 

de forma ao mesmo tempo contínua, ininterrupta, adaptada e “individualizada” em 

todo o corpo social” (FOUCAULT. 1979: 08). 

Há, na realidade, um “terrorismo da linguagem”, adotando outra expressão de 

Lefebvre (1991), objetivando o ensombreamento do entendimento acerca das questões 

ambientais. Para Milton Santos, “o discurso do meio ambiente é carregado dessas 

tintas, exagerando certos aspectos em detrimento de outros, mas, sobretudo, mutilando 

o conjunto” (SANTOS, 1992: 95). Vários elementos são mobilizados para externalizar 

a perspectiva de catástrofe mundial e anunciar o apocalipse, mantendo uma das formas 

possíveis – a dominante - de relação entre a natureza e a sociedade. Em tempos 

anteriores a natureza atemorizava. Hoje, o medo produz uma representação de natureza 

que é falsa
21

. Neste sentido, a abordagem dada à “problemática da água” na Cartilha 

distribuída pela COPASA não deixa margens para a transformação, pois é pautada pelo 

temor, pela imutabilidade dos problemas ambientais e pela prescrição inexorável da 

reprodução das relações de produção - que sinalizam a inserção da água como nova 

raridade (LEFEBVRE, 1972), “ela vale mais que ouro ou os diamantes”, inclusive 

porque prevalecem questões como o preço, o negócio, a segregação etc.  

Evidentemente, não se trata de ignorar o problema de acesso e distribuição da 

água, já que existem regiões onde ela é realmente escassa. Também não se deve ignorar 

que há um amplo processo de degradação das águas superficiais e subterrâneas com 

diferentes formas de contaminação e de assoreamento de cursos d’água. A questão é 

que, recorrentemente, se produzem discursos de escassez e finitude absoluta para 

viabilizar o processo de privatização da água e a conseqüente valorização dos capitais 

investidos nesse setor, ocultados pela Ideologia do Desenvolvimento Sustentável, numa 

clara operação de dissimulação (Thompson, 1989) do real, desviando a atenção da 

sociedade das causas reais que devem ser debatidas. Ademais, as soluções geralmente 

apresentadas para essa problemática – na Cartilha - são todas, ou quase todas, de âmbito 

individual, desviando a atenção e o foco de formas predatórias de apropriação e uso da 

água – por exemplo, pelo agronegócio. Ou ainda, os desperdícios relacionados às falhas 

e vazamentos nos sistemas de distribuição... 

É um amplo processo que impõe ao intelectual, a necessidade de realizar uma 

análise crítica acerca da problemática da água, de considerar profundamente a 

elaboração e a prática dos discursos acerca da água nesse momento histórico, pois, “O 

problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos ideológicos 

que estariam ligados à ciência (...) mas de desvincular o poder da verdade das formas 

de hegemonia (...), no interior das quais ela funciona no momento”. (FOUCAULT, 

1979: 14).   
 

44  ––  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

Compreendemos que as “ideologias dominantes são aquelas da classe 

dominante” (MARX e ENGELS, 1989), sendo ainda, apresentadas e absorvidas por 

meio de variados discursos e práticas construídas como legítimas, justas, corretas, boas 

e seu contrário (THERBORN, 1991). A partir das análises efetuadas, e por meio de 

alguns exemplos, buscamos uma aproximação conceitual para a Ideologia do 

Desenvolvimento Sustentável, o que nos possibilitou colocar em evidência que as lutas 

                                                 
21Para Milton Santos: “O que, em nosso tempo, seja talvez o traço mais dramático, é o papel que passaram a obter, na vida quotidiana, o medo e a fantasia. Sempre houve 

épocas de medo. Mas esta é uma época de medo permanente e generalizado. A fantasia sempre povoou o espírito dos homens. Mas, agora industrializada, ela invade todos os 

momentos e todos os recantos da existência a serviço do mercado e do poder e constitui, juntamente com o medo, um dado essencial de nosso modelo de vida”. (SANTOS. 

1992: 101).  
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sociais são, também, lutas pelas construções das “visões de mundo” (LÖWY, 2002) e, 

portanto, das formas ideológicas dominantes nas sociedades. Para isso, utilizamos a 

guisa de exemplo, o discurso exposto pela cartilha da família chuá amplamente 

distribuída pela COPASA.  

Consideramos que Ideologia do Desenvolvimento Sustentável tem sido capaz de 

“atravessar” e mobilizar todas as classes sociais. Entretanto, outras ideologias são 

gestadas e podem se colocar como propostas de transformação social, daí a dialética 

entre a sujeição e a qualificação dos sujeitos (Therborn 1991) nos processos de 

interpelação e construção ideológica.  

Compreendemos ainda que a Ideologia do Desenvolvimento Sustentável se 

apresenta como “salvadora” de toda a sociedade, e que não raras vezes, é reproduzida 

acriticamente em diversas instâncias, escalas e materiais. Como se utiliza de variadas 

estratégias, aquelas que procuramos evidenciar permitem obnubilar a realização da 

economia política do/no espaço, com exploração de novas raridades. Desse modo, 

compreendemos ser fundamental avaliar as diversas práticas ligadas à educação 

(materiais didáticos e paradidáticos, projetos de Educação Ambiental etc) que se 

orientam por visões sociais de mundo utópicas, criticas, subversivas e que apontem 

“para uma realidade ainda não existente” (LOWY, 2002: 04). Cabe ao pesquisador, e 

àqueles comprometidos com processos de emancipação humana, analisar quais os 

discursos que são produzidos e que possibilitam a elaboração de um conhecimento 

crítico que objetiva a qualificação dos sujeitos, bem como evidenciar aqueles que, sob o 

manto pretenso da “verdade científica”, reiteram e sustentam práticas efetivamente 

insustentáveis, tanto para a manutenção das diversas formas de vida, quanto para a 

própria sobrevivência humana. 

É nesse contexto que se insere a necessidade de reflexões críticas das práticas de 

EA subordinadas à Ideologia do Desenvolvimento Sustentável. Afirmamos que desde as 

décadas de 1960/1970 as discussões a respeito da natureza inseriram-se na cena política, 

à escala mundial. Após apresentar, inicialmente, um viés conservacionista e 

preservacionista, ocorreram avanços e recuos nos debates que resultaram em diferentes 

ações de governos, Organizações Não-Governamentais, empresas etc. Entre as 

mudanças ocorridas houve o surgimento de um subcampo social
22

 de estudos, debates e 

práticas intitulado Educação Ambiental, como fruto das demandas para que as pessoas 

adotassem outra visão de mundo diante dos impactos negativos da relação entre 

sociedade e natureza. Tratou-se de uma prática que se complexificou em diferentes 

momentos, apresentando uma pluralidade de atores que desenvolveram (e desenvolvem) 

estudos, pesquisas que resultam em diferentes conhecimentos, práticas, disciplinas, 

posições político-pedagógicas e epistemológicas. Ou seja, devido às diferentes 

percepções e formações profissionais, aliados aos contextos sociais diversificados e às 

mudanças derivadas do próprio movimento ambientalista, a EA passou de um bloco 

monolítico para plural. (LAYARGUES e LIMA 2011). 

Assim, a partir da década de 1990 iniciou-se a identificação de algumas macro-

tendências da EA no Brasil, com um relativo abandono de certo perfil 

“conservacionista” predominante no subcampo e a inserção de uma abordagem da 

dimensão social do ambiente. Ou seja, explicitaram-se percepções de distintas correntes 

político-pedagógicas nas práticas de educação e iniciou-se a demarcação de “territórios” 

politico-pedagógicos que passaram a disputar a atenção dos envolvidos nessa 

                                                 
22Philipe Pomier Layargues e Gustavo Ferreira da Costa Lima defendem que a EA é um subcampo social derivado do campo ambientalista, pois os envolvidos nessa “área” 

atuam tanto simbólica quanto institucionalmente com elementos do campo ambientalista. (LAYARGUES e LIMA, 2011).  
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discussão/prática. Para Layargues e Lima (2011) nessa década: “já não era mais 

possível referir-se genericamente a Educação Ambiental sem qualifica-lá, ou seja, sem 

declarar filiação a uma opção político-pedagógica que referenciasse os saberes e as 

práticas educativas realizadas”. (LAYARGUES e LIMA, 2011: 04). 

Os estudos revelaram, para o caso brasileiro, a existência de três macro-

tendências: a conservacionista, a pragmática e a crítica, sendo que a corrente 

pragmática é uma derivação da corrente conservacionista e tornou-se hegemônica no 

século XXI e, ao nosso entender, se encontra subordinada à Ideologia do 

Desenvolvimento Sustentável.  

Ao analisarmos a proposta de EA presente na Cartilha da COPASA, é possível 

detectar elementos das duas primeiras correntes como preponderantes, uma vez que o 

discurso da cartilha da Família Chuá a) propõe uma mediação pedagógica para 

diminuição do consumo, que deve se tornar mais sustentável; b) apresenta uma 

crescente culpabilização dos indivíduos, que devem adotar medidas administrativas e 

tecnológicas para a resolução dos problemas ambientais locais; c) sugere a correção das 

imperfeições do sistema produtivo; d) adota a perspectiva da reciclagem como única 

solução para a “questão do lixo”; e) desconsidera as reflexões acerca das causas e 

consequências dos impactos ambientais; f) apresenta um ambiente com humanos que 

somente causam a destruição do planeta, dando ênfase ao desperdício e escassez da 

água, silenciando-se diante do acesso e uso desigual desse “recurso”.  

Ou seja, é uma abordagem que se pauta pelo ambientalismo de resultados, em 

resposta à “pauta marrom” - que defende a manutenção do paradigma urbano-industrial 

-, ao mesmo tempo em que prescrevem uma série de comportamentos corretos para a 

salvação do planeta. (LAYARGUES e LIMA, 2011; LAYARGUES e LOUREIRO, 

2013). Com base nas análises verifica-se na Cartilha 
O predomínio de práticas educativas que [investem] em crianças na 

escola, em ações individuais e comportamentais no âmbito doméstico 

e privado, de forma a-histórica, apolítica, conteudística, instrumental 

e normativa [sem superar] o paradigma hegemônico que tende a tratar 

o ser humano como um ente genérico e abstrato, reduzindo os 

humanos à condição de causadores e vítimas da crise ambiental (...). 

[São vertentes que convergem] com a noção do Consumo 

Sustentável, que também se relaciona com a economia de energia ou 

de água, o mercado de carbono, as eco-tecnologias legitimadas por 

algum rótulo verde, a diminuição da “pegada ecológica” e todas as 

expressões do conservadorismo dinâmico que operam mudanças 

superficiais, tecnológicas, demográficas, comportamentais. 

(LAYARGUES e LIMA, 2011: 09-10 – inserção nossa). 

Ou seja, são práticas que embotam análises de conjuntura da realidade, 

impedindo o questionamento e a mudança da essência da reprodução capitalista do 

espaço e obscurecem as possibilidades de um aprendizado autonômo e livre a respeito 

dos problemas ambientais. Mas, que, ao mesmo tempo, suscintam a adoção da vertente 

crítica da EA que deve questionar/explicitar os fundamentos e as formas de dominação 

do capital; introduzir conceitos-chave tais como a cidadania, a democracia, a 

participação, a emancipação, a justiça ambiental e a transformação social nos projetos 

de educação. Deve e pode problematizar as contradições da Ideologia do 

Desenvolvimento Sustentável, ressignificando os discursos hegemônicos; atuar de 

forma a enfrentar politicamente as desigualdades e injustiças ambientais, derivadas de 

uma sociedade de classes, que o pragmatismo/conservadorismo ecológico afirma ter 

desaparecido com a globalização. Em outros termos, diante desse quadro nada 
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alentador, é importante e necessária a adoção da vertente crítica que “lute por uma nova 

sociedade, (...) por uma renovação multidimensional capaz de transformar o 

conhecimento, as instituições, as relações sociais e políticas, e os valores culturais e 

éticos” (LAYARGUES e LOUREIRO, 2013: 67). 
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