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Resumo: 

Este trabalho apresenta uma análise da experiência com educação ambiental realizada 

com moradores de uma comunidade no Vale do Jequitinhonha. Através da metodologia 

Investigação Ação Participante (IAP), no contexto de ações de Educação Popular não 

formal, este trabalho procurou desenvolver uma proposta de Educação Ambiental 

contextualizada à realidade de comunidades do Vale do Jequitinhonha, procurando 

ressaltar as riquezas culturais, bem como objetivou auxiliar na preservação e 

valorização dos saberes locais de comunidades do Município de Chapada do Norte. O 

levantamento das informações foi realizado por meio de etnometodologias 

compreendendo o cruzamento de entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, 

observação participante e histórias de vida. Os entrevistados foram selecionados a partir 

de indicações das próprias comunidades, deste modo chegamos aos moradores 

identificados socialmente como mestres dos saberes locais (benzedores, erveiros, 

raizeiros, mezinheiros e contadores de histórias). Tais saberes foram incorporados na 

construção de uma proposta de Educação Ambiental contextualizada à realidade local. 

 

Palavras-chave: Investigação Ação Participante (IAP), Educação Ambiental Popular, 

Vale do Jequitinhonha. 

 

Abstract: 

This paper aims to present an analysis of the experiment conducted with community 

resident´s in the Vale do Jequitinhonha. Through Participatory Action Research 

methodology (IAP) in the context of Popular Education by non-formal approach, this 

study sought to develop a proposal for Environmental Education contextualized to the 

reality of Jequitinhonha Valley communities, trying to emphasize the cultural richness 
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in way to help the preservation and appreciation of local knowledge of Chapada do 

Norte County communities. The gathering of information was done through 

ethnomethodologies comprising the intersection of semi-structured interviews, informal 

conversations, participant observation and life stories. The interviewees were selected 

from nominations from the communities, so we come to the residents socially identified 

as masters of local knowledge (local and traditional plants medicine men). This 

knowledge was then used in the construction of a proposal on Environmental Education 

by non-formal contextualized approach to local reality. 

 

Keywords: Participatory Action Research (IAP); Popular Environmental Education; 

Vale do Jequitinhonha. 

 

Introdução  

O Vale do Jequitinhonha compreende a região nordeste do estado de Minas 

Gerais, onde se encontra, na Serra do Espinhaço, a nascente do rio que dá nome ao vale, 

o rio Jequitinhonha, que deságua, na cidade de Belmonte no sul do estado da Bahia. O 

Vale costuma ser retratado, principalmente no senso comum midiático, como uma 

região de pobreza, constantemente afetada pela seca e marcada pelos movimentos de 

migração sazonal rumo às colheitas de café e corte de cana de açúcar. Não obstante, 

também dados oficiais
1
 situam a região como uma das mais pobres do país

2
. 

Em meio ao abandono e recheado por muitas histórias de luta e superação, o vale 

do Jequitinhonha vai bordando seus encantamentos, manifesto em parte nas memórias 

que resistem e que tecem uma incrível riqueza cultural, manifesta a partir de danças, 

festas, brincadeiras, músicas, comidas, linguagem, histórias, medicinas populares, com 

suas ervas, assim como da sabedoria dos benzedores, entre muitas outras manifestações. 

Aqui você pode se citar cite sua monografia 

Parte da vasta riqueza da história de Chapada do Norte se deve as influencias de 

muitas culturas compreendendo uma enorme variedade de manifestações artísticas, 

                                                 
1
 Segundo dados do IBGE (2010) a incidência de pobreza na região do Vale do Jequitinhonha representa 

cerca de 58,5% da população. 

 Ver em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=313580&idtema=19&search=minas-

gerais%7Cjequitinhonha%7Cmapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003> 

 
2
 Estudo da ONU aponta que Brasil possui 13 bolsões de pobreza, ou seja, regiões carentes de 

investimentos e estrutura. O Vale do Jequitinhonha é apontado como uma destas regiões. Ver em: 

<http://www.sinjus.org.br/modulos.php?nome=noticia&arquivo=visu_not&id_not=6805> 

http://www.sinjus.org.br/modulos.php?nome=noticia&arquivo=visu_not&id_not=6805
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culturais e religiosas. O que realizamos aqui foi identificar nos muitos elementos da 

cultura local aspectos que poderia ser destacados como potencialmente favoráveis para 

o desenvolvimento de uma proposta de Educação Ambiental contextualizada à realidade 

local. 

A literatura em Educação Ambiental nos apresenta as diferentes 

macrotendências possíveis (Layrargues & Lima, 2014). Entre as principais 

macrotendências encontramos uma vertente mais conservadora que apresenta um 

enfoque, que poderíamos sintetizar, privilegia aspectos de mudanças de hábitos e 

valores a partir de aspectos cognitivos. Muitas vezes, esta vertente recebe críticas por 

dar mais foco à perspectiva do indivíduo em detrimento a uma dimensão mais política e 

coletiva das problemáticas apresentadas no cenário de crise ambiental. Tais críticas 

estão na base das formulações de uma outra macrotendência, a vertente Crítica 

(Loureiro, 2004). A qual costuma apresentar-se como uma alternativa à primeira, 

defendendo que as práticas da Educação Ambiental Conservadora devem ser repensadas 

de forma a promover a transformação social. A vertente crítica considera não apenas as 

questões ambientais, mas também seu contexto histórico e político. 

Para este trabalho considerou-se a adoção da perspectiva crítica, questionando-se 

a implantação de um projeto pronto, um modelo pré-estabelecido e optou-se por 

desenvolver uma proposta contextualizada à realidade local construída em colaboração 

com as comunidades, entendendo que a dimensão sócio-cultural pode colaborar na 

construção de propostas críticas em educação ambiental. 

No caso das comunidades pesquisadas os conhecimentos sobre cultura e meio 

ambiente estavam em geral associados às pessoas mais velhas, por isso, estabeleceu-se 

como meta focar as atividades investigativas nestes indivíduos e incentivá-los a dialogar 

seus conhecimentos que possuem com outros membros das comunidades.  

Por se tratar em uma proposta de educação não-formal, as atividades tiveram 

sempre o envolvimento da comunidade em diferentes espaços para além da escola, 

procurou-se envolver toda a comunidade em rodas de conversa e diferentes atividades 

mobilizadoras e participativas. 

A metodologia da Investigação Ação Participante (IAP), desenvolvida pelo 

sociólogo colombiano Orlando Fals Borda foi utilizada por permitir uma melhor 

compreensão sobre a realidade e as demandas das comunidades locais, sobre ela 

falaremos a seguir. 
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Metodologia 

O trabalho considerou a metodologia Investigação-Ação-Participante (IAP), 

desenvolvida pelo sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1925-2008). A IAP 

considera as três etapas (Investigação, Ação e Participação das comunidades) como 

princípios fundamentais, além disso, para garantir sua credibilidade como metodologia 

qualitativa, compreende um processo de constante autocrítica, deve considerar a opinião 

de terceiros, em discussões com grupos de estudos ou pesquisadores da área, sugerindo 

uma avaliação e, quando necessário, revisão da metodologia e dos resultados a cada ida 

ao campo (ORTIZ & BORJAS, 2008). Outra característica da IAP se refere ao retorno 

sistemático dos saberes sobre as comunidades para as comunidades.  

A metodologia da Investigação Ação Participante de Fals Borda que se trata de 

um método de pesquisa com elevado teor educativo, propõe os seguintes 

procedimentos: 

- Investigação – Os primeiros contatos com as comunidades devem ser voltados à 

produção de uma etnografia, descrevendo o ambiente o melhor possível, destacando a 

história do local a partir de seus moradores e documentando suas percepções e saberes. 

Este primeiro contato deve ser direcionado a estudar a realidade local, entender as 

demandas e avaliar os possíveis conflitos existentes na comunidade. Neste trabalho esta 

etapa compreende o momento da investigação e produção de materiais etnográficos. 

- Ação – A partir da etapa de Investigação, as informações obtidas são analisadas, sendo 

estudadas para compreender o cenário descrito pelos moradores. Considerando os 

resultados das análises e estudos do processo de Investigação devem ser planejadas e 

desenvolvidas as ações na comunidade. Neste trabalho esta etapa assumiu um caráter 

educativo, direcionado promover diálogos com as comunidades sobre os saberes 

revelados pela pesquisa etnográfica, relacionando-os ao Meio Ambiente e ao Ensino de 

Ciências. 

- Participante – representa a relação de horizontalidade estabelecida entre o pesquisador 

e o pesquisado e a troca de conhecimentos estabelecida entre o investigador e à 

comunidade (todo conhecimento obtido deve ser retornado a partir de práticas 

educativas na comunidade). Além disso, a comunidade deve estar envolvida com 

diversas etapas da pesquisa. Neste trabalho, a participação da comunidade pode ser 

observada no processo de construção do material etnográfico, além da presença e 
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integração durante os cursos, oficinas e palestras realizados com os sujeitos que a 

compõe. 

Antes de realizar o processo de investigação, o conteúdo da pesquisa, seus 

objetivos e modo de realização foram devidamente esclarecidos aos informantes como 

parte do processo de Consentimento Prévio Informado
3
, autorizando o uso das 

informações obtidas para divulgação da pesquisa e sendo informados que poderiam 

desistir de participar sem nenhum tipo de prejuízo. Para a etapa de Investigação foi 

aplicada uma Etnometodologia compreendendo o cruzamento das seguintes técnicas: 

- Observação Participante – como observador, as interações diárias com os moradores e 

observação do dia a dia da comunidade, foram documentadas. 

- Entrevistas semi-estruturadas – inicialmente foram aplicados questionários de maneira 

informal, não seguindo a ordem das perguntas e em alguns casos não aplicando todas as 

perguntas aos entrevistados, compreendendo uma busca pelos saberes locais. 

- Conversas informais – observação e documentação do conteúdo das conversas com 

moradores e informantes. 

- Histórias de vida – dar liberdade para o informante relatar sua vida, com objetivo de, a 

partir da trajetória de vida do entrevistado, destacar elementos úteis a criação de uma 

proposta de Educação Ambiental contextualizada à realidade local. 

 As informações obtidas nesta etapa foram registradas em cadernos de campo, 

gravações de áudio (utilizando um aplicativo gratuito de smartphone) e registros 

audiovisuais. 

O processo de escuta sensível na educação ambiental em comunidades 

(SANCHEZ, MONTEIRO & MONTEIRO, 2010) foi utilizado durante todas as etapas 

do trabalho, compreendendo a consideração e o respeito por absolutamente tudo o que é 

dito ou transmitido pela comunidade 

A seleção dos informantes se deu a partir de conversas informais com 

moradores, indicações da própria comunidade (reconhecimento social) e da técnica da 

bola-de-neve, onde a comunidade e os próprios informantes indicaram outros mestres 

dos saberes locais. Para esta pesquisa considerou-se como mestres dos saberes locais os 

                                                 
3
Considerando às recomendações da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001, sobre a 

Convenção sobre Diversidade Biológica, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, à proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providencias. 
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benzedores
4
, erveiros

5
, raizeiros

6
, mezinheiros

7
 e contadores de histórias

8
. Foram 

selecionados 36 informantes distribuídos pelos três distritos, sendo 14 do sexo 

masculino e 22 do sexo feminino, em idades que variam de 36 a 98 anos. 

Os contatos com as comunidades se iniciaram a partir de Julho de 2012
9
, sendo 

que as visitas ocorreram com intervalo aproximado de seis meses entre cada, geralmente 

apresentando duração de sete dias, com exceção das duas últimas, ocorridas durante 

Julho e Agosto de 2014 e Janeiro e Fevereiro de 2015, com duração de doze dias, 

distribuídos em atividades de pesquisa e educação. As visitas ocorreram nos meses de 

Janeiro, Fevereiro, Julho e Agosto
10

. 

Para a etapa da Ação, foram realizados cursos, oficinas e palestras com as 

comunidades nos quais foram empregados elementos da Cultura Popular, em especial 

os saberes locais revelados pela etapa Investigação, como temas geradores para 

discussões sobre o Meio Ambiente, Educação Ambiental e Ensino de Ciências. Os 

cursos foram realizados para moradores dos distritos de Cachoeira do Norte, Santa Rita 

do Araçuaí e São Sebastião da Boa Vista, para alunos da Escola Estadual Olídia 

Lemos
11

 e para professores do Município de Chapada do Norte. Também foram 

produzidos vídeos sobre a Cultura Popular de Chapada do Norte, uma cartilha de 

valorização da cultura local e um material didático de Educação Ambiental Popular, 

direcionado aos mestres dos saberes locais, voltado a servir como um incentivo para a 

transmissão dos saberes. 

Para a etapa Participante da metodologia IAP, foi considerado o envolvimento 

das comunidades em diferentes momentos da pesquisa: servindo de protagonistas no 

                                                 
4
 Homens e mulheres conhecedores de rezas, benzimentos e orações, também chamados rezodores, 

curadores e homens/mulheres de fé. Apresentam conhecimentos que compreendem uma relação da 

natureza com o sagrado. 
5
 Sujeitos que identificam e utilizam plantas medicinais no processo de preparo de garrafadas. Geralmente 

um conhecimento associado à plantas do Mato. 
6
 Sujeitos que conhecem as propriedades medicinais de raízes, responsáveis pela coleta e identificação de 

vegetais. Muitas vezes distribuem ou comercializam raízes e plantas do mato para o preparo de garrafadas 

e remédios da medicina popular. 
7
 Conhecedores de Mezinhas, plantas medicinais, normalmente cultivadas em quintais, próximo às casas. 

Muitas vezes cultivadas por mulheres e empregadas para o preparo de chás e xaropes da medicina 

popular.  
8
 Conhecedores de Contos, lendas e histórias da região. 

9
 Durante as atividades do Projeto Social CPF – Construindo e Preparando para o Futuro. O projeto CPF 

se trata de uma iniciativa da Província Brasileira da Congregação da Missão e do Colégio São Vicente de 

Paulo que tem o objetivo de promover atividades educativas e recreativas em regiões carentes do país. 
10

 Os cursos, oficinas, palestras e as atividades de campo ocorreram durante os meses de Janeiro, 

Fevereiro, Julho e Agosto por sugestão da Secretaria de Educação de Chapada do Norte, de forma que as 

atividades não atrapalhassem as férias dos professores. 
11

 Localizada no distrito de Cachoeira do Norte. 
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processo de construção da história oral das comunidades; transmitindo as informações 

para os materiais etnográficos; colaborando e julgando a produção dos materiais 

didáticos, cursos, oficinas e palestras; indicando trabalhos de pesquisadores que 

estiveram na região do Vale; participando ativamente dos cursos, oficinas e palestras. 

 

Resultados e Discussões 

O trabalho revelou informações e elementos da cultura local, que muitas vezes 

eram desconhecidos ou pouco divulgados em meio às comunidades, estimulando a 

circulação de tais saberes. Além disso, a pesquisa permitiu sensibilizar os mestres dos 

saberes locais, da importância de se transmitir tais saberes para evitar o 

desaparecimento destes conhecimentos, permitindo a preservação do patrimônio 

imaterial das comunidades. 

Foi interessante notar o envolvimento da comunidade tanto com relação à 

participação nos cursos, oficinas e palestras, como contribuindo para as pesquisas, na 

construção dos materiais etnográficos e estando inteiramente envolvidos com a 

produção de conhecimentos sobre as comunidades.  

É importante ressaltar a percepção da pesquisa de que a cultura das três 

comunidades investigadas apresentam muitos elementos da natureza contidos em suas 

crenças, mitos, rezas e saberes, elementos estes que podem ser utilizados como subsidio 

para a construção de uma proposta de Educação Ambiental contextualizada à realidade 

local. Ao longo da história de ocupação da região, elementos do meio ambiente e da 

biodiversidade local foram incorporados às manifestações culturais das comunidades. 

A possibilidade de desenvolver práticas de Educação Ambiental alinhadas às 

perspectivas das leis 10.639/03 e 11.645/08, que estabelecem a obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura Africana e Indígena, respectivamente, destacando, em 

especial os elementos presentes na cultura local. A partir dos sincretismos presentes na 

cultura local é possível destacar os vínculos com as culturas matrizes brasileiras 

ressaltando o caráter multicultural dos conhecimentos locais. 

Atualmente os conhecimentos tradicionais se encontram ameaçados de se 

transformarem, por isso, é essencial a realização de atividades que visem à proteção e 

valorização destes saberes. A Educação Ambiental Popular permite a valorização e 

divulgação dos saberes locais por meio de atividades desenvolvidas pela própria 
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comunidade, a idéia é que o próprio povo se eduque, de modo que o conhecimento local 

se dissemine dentro da comunidade. 

Os saberes de benzedores ressaltam uma visão da natureza como algo sagrado, 

uma dádiva, parte do divino. Além disso, empregam diversas plantas em rezas, como 

amuletos ou como formas de proteger casas e terrenos.  

Os conhecimentos de erveiros, raizeiros e mezinheiros, demonstram uma enorme 

contribuição para a Educação Ambiental e para o Ensino de Ciências. Os saberes vão do 

conhecimento do meio ambiente, da identificação dos vegetais ao preparo de remédios 

da medicina popular. 

Os saberes de contadores de histórias apresentam diversos elementos associados 

a elementos da natureza presentes na região. Lendas com animais e plantas da região, 

fazendo referencias aos rios, cachoeiras, cacimbas, chapadas e matas, elementos da 

cultura, como as rezas, as folias de reis, a musicalidade, a linguagem entre outros 

saberes que podem servir de base para a construção de uma proposta de Educação 

Ambiental contextualizada à realidade local. 

Um dos objetivos deste trabalho foi avaliar as percepções dos moradores das 

comunidades dos três distritos pesquisados, sobre problemas e mudanças 

socioambientais da região, para tal, se utilizou de conversas informais, por vezes 

focando nas histórias de vida, tendo sido gravadas com gravador ou filmadas, para 

esboçar um panorama das percepções dos moradores sobre a região.  

Entre os comentários sobre as mudanças do clima da região, destacamos: “(...) Ô 

moço, antigamente era do mesmo jeito, um tempo da seca e um tempo das chuvas, mas 

só que antes tinha sempre uma chuvinha pra molhar a terra. Chovia muito, agora que 

não chove mais, o volume do rio hoje está pela metade” (Dª Neném, 78 anos, Santa Rita 

do Araçuaí); “(...) Antes chovia bastante, hoje chove pouco... Está mais quente porque 

tem menas árvore... A seca agora ta muito braba, o Sol ta esquentando demais e 

matando as pranta” (Dª Vicentina, 73 anos, Cachoeira do Norte); “(...) antes chovia 

bem mais... Não tem mais nascente hoje, o povo desmatou muito, tem uns pau, mas 

acabou as árvore” (João Gregório, 75 anos, Cachoeira do Norte) perguntado se já 

plantou alguma árvore o mesmo entrevistado respondeu “ô moço, eu tô com 75 anos e 

só comecei a plantá árvore de uns ano pra cá, antes não tinha muito essas ideia, 

plantava mais é coisa de roça pra comê”; “(...)Sempre teve seca aqui, mas antes não 

secava tanto” (Sebastião Chato, 72 anos, Santa Rita do Araçuaí); “(...) deve ter mais de 

50 anos que começô a secar os córrego, antes não faltava chuva, os córrego era lotado 
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de água” (Dª Conceição, 75 anos, Cachoeira do Norte). A mesma entrevistada, 

questionada sobre os motivos que acredita terem ocasionado a seca dos córregos 

afirmou que “antes tinha muito mato e muita árvore, acho que a destruição das matas 

diminuiu a água” e completou “enquanto uns plantam, outros tão desmatando, tem uns 

15 anos que não dá pra produzir direito por conta da seca”; “(...) antes parece que era 

mais frio, de certo porque chovia mais e chovia em época certa” (Dª Ana de Pedro, 47 

anos, Cachoeira do Norte), a mesma entrevistada destacou “antes chovia a partir de 

Setembro e ia até Janeiro ou Fevereiro, hoje só ta começano a chuvê a partir de 

Novembro/Dezembro e vai até Janeiro”; “Acho que o clima era a mesma coisa, só que 

chovia mais, mas antes os rios tavam sempre cheio e tinha mais mina d’água” 

(Lourival, 71 anos, Santa Rita do Araçuaí); “(...) ultimamente parece que tem chovido 

menos, o tempo parece que mudô não tá choveno direito... Antigamente chovia bem 

mais.” (Dª Nida, 56 anos, Cachoeira do Norte) A mesma entrevistada, quando 

questionada sobre os motivos que acredita ter levado a uma modificação do clima da 

região, aponta que “talvez pelo próprio desmatamento, antigamente tinha mais mata, 

mas o povo cortou muita árvore”. 

Sobre mudanças nos volumes de rios e córregos, um entrevistado comentou “Os 

córregos tinham mais água, antes também secava, mas a água durava muito mais 

tempo. De 1979 em diante ficou cinco anos sem os córrego secar, depois, de um tempo 

pra cá, passou a secar tudo.” (Serrinha, 49 anos, Cachoeira do Norte) 

O mesmo entrevistado, que atua como apicultor e agricultor, comentou sobre uma 

tentativa de reflorestar áreas de nascentes e margens de rios e córregos, “tentaram 

plantar árvores pra recuperar os córregos, mas não pegou não... Eu mesmo não acho 

que as árvores puxam água da terra, acho que a sombra conserva um pouco mais, é 

igual cabelo, se rapar cabelo dagente vai sentir bem mais o calor do Sol” (Serrinha , 49 

anos, Cachoeira do Norte) 

Na fala acima o entrevistado demonstra sua opinião sobre a relação entre a 

arborização e a presença de água desenvolvendo uma teoria de que a sombra 

conservaria a água pela redução da temperatura. 

 Sobre os impactos socioambientais na região destacamos a fala de uma senhora 

de 78 anos, nascida e criada no distrito de Santa Rita do Araçuaí, “(...) o eucalipto 

acabou com a Flora e com a Fauna, nem passarinho fica, os animais não aguentam 

aquele cheiro... As indústrias são muito poderosas, são muito dominantes e não vão 
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deixar acabar o eucalipto que é a fonte da riqueza” (Dª Neném, 78 anos, Santa Rita do 

Araçuaí). 

Na fala acima, esta presente a percepção de um conflito socioambiental e de uma 

disputa territorial pela posse da região, onde as grandes empresas produtoras de celulose 

avançam sobre o Cerrado, plantando eucalipto, passando por cima de comunidades, 

secando córregos, rios e nascentes, além de afetar a qualidade do solo e acabar com a 

Fauna e a Flora, gerando verdadeiros desertos verdes. A mesma entrevistada também 

afirmou que “(...) o ouro deixou muita erosão” (Dª Neném, 78 anos, Santa Rita do 

Araçuaí), outro entrevistado do mesmo distrito destacou que “(...) pra plantar capim, o 

povo destruiu muito as matas” (Sebastião Chato, 72 anos, Santa Rita do Araçuaí). 

Segundo os entrevistados, na época que o corte das árvores era liberado, 

costumavam derrubar muitas árvores e não existia a preocupação de replantar, pois as 

matas eram extensas e os recursos pareciam ser praticamente inesgotáveis. Além disso, 

de acordo com um entrevistado “Antes parece que tinha mais queimada, tanto natural 

quanto provocada” (Serrinha, 49 anos, Cachoeira do Norte). 

Na fala de um dos entrevistados é possível notar a percepção dos moradores da 

existência de uma relação entre meio ambiente, saúde, alimentação, qualidade de vida e 

longevidade, afetada pela entrada de produtos externos na comunidade que representam 

uma transição nutricional, isso fica visível no comentário a seguir: 

“(...) O velho que me ensinou a benzer, ele morreu com 105 anos, eu desde menino eu 

já queria aprender, eu adorava ouvir alguém falar de que sabia benzer de tudo, 

inclusive mordida de cobra, escorpião e outros bichos peçonhentos. Aí eu ficava no pé 

dele pedindo para ele me ensinar. Um dia ele falou ‘meu filho, quando eu ver que 

estiver no fim da vida eu te chamo aqui e te ensino, agora não é hora’. Ele foi um velho 

que já cresceu comendo tudo natural da terra, só produzido na terra com adubo 

orgânico e tal e vivendo só com a força da terra. Aí ele passou dos cem anos, cento e 

poucos anos, ele mudou para a rua né, veio da roça para rua porque ele não tinha mais 

condição de ficar sozinho na roça. O filho trouxe ele para a rua, ele começou a comer 

enlatados, alimentar do mercado que vem do CEASA contaminado de agrotóxicos e daí 

a saúde dele não foi mais a mesma. Ele começou com uma decadenciazinha, ia no 

médico de vez em quando, de vez em quando internava e aí até que morreu aos 105 

anos.” (Dico, 54 anos, Cachoeira do Norte). 
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A proposta de educação ambiental contextualizada a realidade de Chapada do 

Norte compreende a elaboração de um material didático, vídeos sobre a cultura popular, 

realização de palestras, cursos e oficinas sobre Educação Ambiental Popular.   

Os cursos, oficinas e palestras foram realizados para professores, moradores e 

estudantes da escola estadual Olídia Lemos, em Chapada do norte. As atividades foram 

pensadas em dois momentos, um primeiro, tendo como base a Cultura Popular como 

elemento para contextualização da Educação Ambiental, neste caso os elementos 

revelados pelos mestres dos saberes locais eram relacionados com a ecologia e 

biodiversidade da região. Foi incentivada a criação de parcerias entre a escola e os 

sábios locais com o objetivo de apresentar mais sobre a cultura local para as novas 

gerações, para tal foi sugerido aos professores que incluíssem nas atividades escolares 

visitas didáticas às casas dos mestres, convite aos sábios para realizar palestras nas 

escolas, aulas-passeio guiadas por erveiros e raizeiros, entre outras sugestões. No 

segundo momento dos cursos, oficinas e palestras foram realizadas discussões sobre as 

demandas e percepções identificadas pela etapa investigação da metodologia IAP, entre 

os temas discutidos destacamos: agricultura química e agricultura orgânica, regime 

hídrico, erosão, garimpo e mineradoras, desmatamento e substituição da vegetação 

nativa, plantas alimentícias não convencionais, desertos verdes, mudanças climáticas, 

agrotóxicos e transgênicos, entre outros temas. 

Foi produzida uma cartilha de valorização da Cultura Local, que apresenta um 

pouco da história da região, segundo a memória de seus moradores, revela algumas 

lendas locais, além de discutir a relação da cultura popular com a Biodiversidade e com 

a Paisagem. 

O material didático, que representa um livro, foi distribuído apenas para os 

participantes da pesquisa, não serão produzidas novas cópias, não serão vendidos e tais 

informações não serão publicadas nem serão divulgados fora das comunidades. O 

objetivo deste material é servir como um registro do saber local, uma forma de 

preservar os saberes, um presente para as famílias dos entrevistados, além de servir 

como incentivo e guia para a transmissão do saber. 

O livro apresenta um capítulo com meu diário de viagem, comentando a história 

do meu envolvimento com o campo e com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Um 

capítulo com comentários sobre os saberes de erveiros, raizeiros e mezinheiros. Um 

capítulo sobre as rezas e benzimentos. Outro, sobre as lendas e histórias da região, no 

qual as lendas foram recontadas. Por fim, um capítulo final, sobre a transmissão do 
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conhecimento, neste caso, foi realizado um estudo a partir da construção de árvores de 

parentesco das famílias dos entrevistados, para então destacar os membros da família 

envolvidos nas tradições dos saberes locais. Assim foi possível desenhar os movimentos 

da transmissão do conhecimento ao longo das gerações, percebendo diferentes formas 

de transmissão. 

 Em algumas famílias, os saberes são transmitidos de mulher para mulher (avó-

mão-neta), noutras apenas entre os homens (avô-pai-neto), noutros casos não ensinam 

para ninguém da família, dividindo o conhecimento com amigos ou vizinhos, há casos 

em que todos da família possuem o conhecimento e casos em que ninguém da família 

possui o conhecimento e algum membro vai buscar o saber com terceiros. 

 

Conclusões 

 Em meio a sociedades em transformação, esta pesquisa ressalta como é urgente a 

necessidade de interferências no sentido de ações voltadas a preservar o patrimônio 

imaterial destas comunidades. Entender a articulação da educação ambiental neste 

processo torna-se fundamental.  Além disso, a metodologia empregada evidencia a 

eficácia da Educação, em particular da educação ambiental como meio de preservação 

de saberes ancestrais que apresentam parte de seus significados atrelados à oralidade.  

A Cultura Popular demonstra ser um importante elemento para a 

contextualização de uma Educação Ambiental atenta às realidades e demandas de 

comunidades do Vale do Jequitinhonha. Pode ser que em outras comunidades do país 

este processo e esta metodologia sejam válidas. 

 A Educação Ambiental Popular, de caráter não-formal, se apresenta como uma 

interessante estratégia para a proteção de conhecimentos tradicionais e permite 

conscientizar à população sobre o valor da Biodiversidade e dos saberes locais. 

 A degradação ambiental do Vale do Jequitinhonha se encontra diretamente 

relacionada às ameaças a determinados saberes locais. Se o Cerrado desaparecer, se as 

fontes de água secarem ou ficarem muito poluídas, ou ainda se ocorrerem deslizamentos 

e enxurradas, além de ameaçar muitas plantas e animais envolvidos na cultura local, 

também botam em xeque o valor e o sentido dos saberes locais.  

Além de permitir um melhor entendimento sobre a realidade e as demandas das 

comunidades locais, a metodologia IAP demonstra ser uma importante ferramenta para 

a proteção de conhecimentos tradicionais visto que além de estimular sua 
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documentação, promove o retorno do saber local e prevê uma integração com as 

comunidades na construção dos conhecimentos sobre a região. 

A Educação Ambiental Popular realizada com base na metodologia da 

Investigação-Ação-Participante (IAP) de Fals Borda se apresentou como uma 

importante estratégia para a proteção dos saberes locais. Além disso, este trabalho 

permite concluir que a combinação da Educação Ambiental Popular com a metodologia 

da Investigação-Ação-Participante apresentou grandes afinidades e 

complementaridades, assim como ressaltaram Ortis&Borjas (2008). 

A característica da investigação preliminar desta metodologia permite melhor 

compreender a realidade local e perceber as demandas das comunidades antes de propor 

qualquer tipo de atividade, estabelecendo pistas ou mesmo sugestões e indicações 

diretas das temáticas a serem trabalhadas. A característica Ação, logo após a 

Investigação, permite uma intervenção consciente, contextualizada, baseada em um 

conhecimento prévio da comunidade revelado a partir da etapa inicial. O caráter 

participante contribuiu para um melhor relacionamento com as comunidades, visto que 

as opiniões foram consideradas nas diferentes etapas da pesquisa. Além disso, esta 

característica foi muito importante para ressaltar o protagonismo dos envolvidos na 

pesquisa como agentes produtores de conhecimento e cultura. 
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