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A cultura tem assumido uma função de importância sem igual no que diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna tardia, aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de seus recursos econômicos e materiais.
(Stuart Hall, 1997)
Ao longo das últimas décadas, os resultados das pesquisas que tratam da Educação Ambiental, seja nas dissertações e teses; apresentações de trabalhos em congressos e publicações em periódicos ou livros, têm apontado a escola como um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento de atividades/projetos que tratam da temática ambiental. 
Procurando ampliar a temática acerca do espaço educativo em que a Educação Ambiental é abordada, seja formal ou não-formal, trago para esse texto, os primeiros resultados de uma pesquisa de doutorado que venho desenvolvendo em uma Organização Não-Governamental (ONG). A razão da escolha desse locus, para realização da investigação é por ele apresentar peculiaridades acerca do binômio Cultura-Meio Ambiente, valorizando as diferentes formas de linguagem (escrita, oral, imagética) e sua potencialidade em contribuir para que essa discussão se amplie no campo das investigações em Educação Ambiental.
Para trilhar esse caminho, procurei o apoio teórico no campo da Educação Não-Formal  (Simson et alli, 2001; Gohn, 2000 e 2001 e Afonso, 1992), buscando ampliar a discussão teórico-metodológica considerando que as ONGs são espaços que realizam muitos projetos de Educação Ambiental, inclusive assessorando secretarias de meio ambiente e de educação, além do oferecimento de cursos de capacitação a professores/as da educação básica, mas que são pouco investigadas.
A partir desse embasamento, tenho conseguido ampliar as interpretações acerca da importância do espaço não-formal como uma possibilidade significativa para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental fora da escola.


Organização Não- Governamental: um outro lugar para se ensinar e aprender Educação ambiental
	Procurarei expor algumas conceituações acerca da Educação Não-Formal (ENF), sem a pretensão de esgotar as possibilidades de discussão no escopo desse trabalho, mas, tentar contribuir no plano teórico da ENF. Ao tratar da Sociologia da Educação Não-Escolar, Afonso (1992), esclarece a caracterização	entre educação formal, não-formal e informal:
Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada seqüência e proporcionada pelas escolas (...) a educação não-formal embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização (distintas, porém das escolares) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a sua finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita a não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto (pp. 86-87).
	Recorro a Gohn (2001), para compreender a trajetória histórica da educação não-formal, no Brasil. Para essa autora, até a década de 80 a educação não-formal era um campo de pouca importância, pois as atenções eram sempre voltadas para a educação formal, institucionalizada, escolar. 
	Em virtude da Eco-92, as ONGs, principalmente as que estavam mais voltadas para a questão ambiental, tiveram um crescimento significativo. Assim, houve a necessidade de uma sistematização com os tipos de ONGs atuando no Brasil nos anos 1990: as caritativas, voltadas para a assistência a partir de categorias específicas como: menor, mulher e velhos; as desenvolvimentistas, que são aquelas em que o Meio Ambiente está inserido; as cidadãs, voltadas para a reivindicação dos direitos da cidadania, como a Anistia Internacional, que é uma ONG voltada para os direitos humanos e as ambientalistas, que possuem premissas do desenvolvimento auto-sustentável e da cooperação internacional (Gohn, 2000).



Grãos de Luz e Griô: um início de conversa
	Interessado em pesquisar como se estabelece a prática pedagógica nesse contexto não-formal, foi que iniciei a investigação na ONG Grãos de Luz e Griô, situada na cidade de Lençóis, Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Essa ONG apresenta uma proposta educativa que contribui para que crianças e jovens que atuam neste espaço,  possam entrar em contato com saberes da cultura, da tradição ancestral, da identidade e que, provavelmente, não terão essa discussão sendo abordada na sala de aula.
A denominação Grãos de Luz e Griô refere-se às crianças (os grãos) que participam das atividades desenvolvidas pela ONG. Os Griôs eram os velhos sábios africanos que percorriam os vilarejos levando música e contando histórias. Por essa razão, a ONG leva esse nome, pois o público-alvo das atividades desenvolvidas são as crianças que, “vivenciam e redescobrem a sabedoria local, encantando e ritualizando o jeito de histórias ancestrais” (Informativo Grãos de Luz e Griô – Material de Divulgação, 2003). 
Ao priorizar como eixo norteador essa atividade com a comunidade, a ONG Grãos de Luz e Griô cria outras possibilidades para enveredar no caminho da cultura e meio ambiente. Primeiramente, porque o termo cultura toma outro sentido deixando de ser aquele em que “designava o conjunto de tudo aquilo que a humanidade havia produzido de melhor – fosse em termos materiais, artísticos, filosóficos, científicos, literários etc” (Veiga-Neto, 2003, p. 07) e passa a ser no plural – culturas, contemplando “o gosto das multidões. Em sua flexão plural (...) o conceito incorpora novas e diferentes possibilidades de sentido (Costa, Silveira e Sommer, 2003).
 Em segundo lugar, porque o meio ambiente deixa de ser meramente encarado como um termo biologizante, em que apenas os aspectos naturais são privilegiados. A cultura passa a ser destacada do “Modelo do Tecido Celular”, como proposto por Dias (1998). Ou seja, para se ensinar sobre o meio ambiente, os aspectos culturais são abordados e de diferentes formas, como será apresentado,a seguir. 

Pontos de partida
As pessoas gostam de ver esse trabalho que mostra o que é a cultura da gente. As lavadeiras ficam felizes com nosso trabalho e de se verem nos panôs.
(Aluna da ONG)
	A investigação aproxima-se do estudo do tipo etnográfico (André, 1995) pois, dentre suas características principais, destaco: a utilização de técnicas como a observação participante, a entrevista e a análise de documentos; o fato de envolver um trabalho de campo e do pesquisador fazer “um plano de trabalho aberto e flexível, em que os focos da investigação vão sendo constantemente revistos, as técnicas de coleta, reavaliadas, os instrumentos, reformulados e os fundamentos teóricos, repensados” (p.30).
	Os professores, alunos das escolas (participantes da ONG) e os coordenadores da ONG Grãos de Luz e Griô, foram contactados para que eu pudesse colher os dados necessários à investigação e poderem me acompanhar nas atividades que se estenderão nos próximos dois anos.
	As professoras da ONG relataram que as aulas são diferentes da escola em alguns aspectos, quais sejam: os alunos aprendem, ao longo do ano, determinados temas que são previamente estabelecidos, a partir de um projeto político pedagógico anual; os encontros são organizados a partir da realização de oficinas; o horário é de um turno (manhã ou tarde) com duração de quatro horas, sendo que o trabalho é sempre coletivo, com divisão de grupos. Os alunos são voluntários, mas estão matriculados nas escolas; possuem uma bolsa de estudo e recebem uma ajuda de custo a partir da produção de artigos de papel reciclado, vendidos para o comércio local.
	Portanto, percebe-se que há algumas características semelhantes à da escola, porém há maior flexibilização na orientação dos trabalhos desenvolvidos. Isto corrobora com Afonso (1992) que fala acerca das características da educação não-formal que: “apresenta um caráter voluntário, promove socialização, promove solidariedade, visa o desenvolvimento, preocupa-se essencialmente com a mudança social, favorece a participação” etc. 
	Quanto aos temas, a cada ano, é escolhido um tema gerador a ser desenvolvido. Eles estão sempre associados à realidade do aluno principalmente no aspecto cultural, como informa a professora da ONG:
	Aqui, ensinamos o papel da mulher lavadeira de roupas; sua relação com o meio ambiente (já que utiliza os rios como local para realizar o trabalho). Por que somente o homem foi garimpeiro? Por que só os homens são guias turísticos? Qual a relação dessas pessoas, homens e mulheres, com o meio ambiente?
	Ao fazer essa abordagem, os/as alunos/as aprendem a importância da água para o meio ambiente; sobre a poluição dos rios; a necessidade de manter o rio limpo inclusive para garantir o trabalho das mães lavadeiras; a importância da preservação da paisagem natural, para que haja sempre a visita de turistas na cidade. 
	Procurando contribuir para que os/as aluno/as aprendessem a partir dessa abordagem, não só na ONG, mas também nas escolas, e percebendo o trabalho satisfatório que era desenvolvido com as crianças e jovens, a Secretaria Municipal de Lençóis propôs uma parceria com a ONG para que esta realizasse cursos de formação continuada de professores/as, enfocando temas sobre meio ambiente, raça, gênero, cultura popular etc.
	Essas primeiras aproximações com o trabalho da ONG Grãos de Luz e Griô permitem que eu imagine que suas práticas pedagógicas potencialmente contribuem para a valorização da diversidade cultural, através da pluralidade de linguagens, pois para que os/as alunos/as possam desenvolver as atividades nas oficinas, eles/as “observam os gestuais de trabalho das lavadeiras e garimpeiros no seu cotidiano, entrevistando, fotografando, gerando livros artesanais, panôs e pinturas”, afirma uma professora da ONG).
A partir do trabalho desenvolvido nas escolas públicas, essa visão é disseminada entre os/as professores/as e, assim, crianças e jovens aprendem o conteúdo/tema, principalmente, para a valorização: da pele negra; do lugar onde vive; dos seus direitos e deveres, da tradição ancestral e cultura local.
Com a entrada da ONG na participação e elaboração do projeto político pedagógico das escolas e na formação continuada de professores, há uma contribuição para a construção de um currículo em que o meio ambiente tenha confluência com a “centralidade da cultura” e essa experiência pode ser significativa para problematizarmos as fronteiras entre escola e ONG na produção de sentidos sobre Educação Ambiental.

Referências Bibliográficas
AFONSO, Almerindo Janela. Sociologia da Educação não-escolar: reactualizar um objecto ou construir uma nova problemática? In: Esteves, J. e  Stoer, S.R. (orgs). A Sociologia na Escola: professores, educação e desenvolvimento. Porto; Afrontamento, 1992.
ANDRÉ, M. A. Etnografia da Prática Escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995.
COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA,  Rosa Maria Hessel ; SOMMER, Luís Henrique. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia. Revista Brasileira de Educação, n° 23, maio/jun/jul/ago, 2003.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 5ª ed. São Paulo: Global, 1998.
GOHN, Maria da Glória. Educação Não-Formal: cultura política. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.
___________. Os Sem-Terra, ONGs e Cidadania: a sociedade civil brasileira na era da globalização. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
GRÃOS DE LUZ E GRIÔ. Material de Divulgação. Lençóis/BA, 2003.
HALL, Stuart. A Centralidade da Cultura:notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. Revista Educação e Realidade, vol. 22, n° 2.
SIMSON, Olga R. M. von  et alli.  Introdução. In: SIMSON, O. R. M. von et alli (orgs). Educação Não-Formal: cenários da criação. Campinas, SP: Editora da UNICAMP/ Centro de Memória, 2001.
VEIGA-NETO, Alfredo. Cultura, Culturas e Educação. Revista Brasileira de Educação, n° 23, maio/jun/jul/ago, 2003.











ESQUEMA DA APRESENTAÇÃO GRÁFICA

GRÃOS DE LUZ E GRIÔ: OS FIOS DA CULTURA TECENDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Autor e Instituições




INTRODUÇÃO

Apresentamos o objeto da pesquisa bem como os objetivos.














APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
·	Pontos de partida
·	Fotografias do cotidiano da ONG







REFERENCIAL TEÓRICO PARA ANÁLISE DOS DADOS

Apresentamos o trajeto metodológico, bem como  o suporte teórico que nos auxiliou para a interlocução com os dados da pesquisa.


·	Organização Não- Governamental: um outro lugar para se ensinar e aprender Educação ambiental
·	Grãos de Luz e Griô: um início de conversa




CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos as considerações finais e algumas propostas para a continuidade do trabalho de pesquisa.


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



	
	 

