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Resumo

A presente pesquisa investiga como se dá a territorialidade e a atividade laboral dos 
pescadores artesanais, do município de Aracruz/ES, frente às mudanças promovidas pela 
chegada dos grandes empreendimentos econômicos no estado do Espírito Santo, a partir da 
década de 1970, saindo este do signo cafeicultor para o signo industrial. Este território, que foi 
e ainda é impactado pelo crescimento industrial e químico, desenvolve uma paisagem marcada 
pelo atravessamento do gênero de vida desta comunidade tradicional ao desestabilizar suas 
relações tanto social quanto com o meio. Sendo assim, a educação ambiental crítica se mostra 
como possibilidade de mitigação desses impactos e recuperação da territorialidade enquanto 
mecanismo essencial para resistência do seu modo de vida.  

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Territorialidade; Pescadores Artesanais; Aracruz; 
Grandes Empreendimentos Econômicos.

Introdução

A territorialidade de populações tradicionais e de economia artesanal vem se tornando 
questão premente na contemporaneidade, em especial frente a sua constante negligência em prol 
dos empreendimentos econômicos, típicos da modernidade capitalista, implantados em seus 
territórios. Sendo assim, o atravessamento destes modos de vida por padrões ditos modernos 
e desenvolvidos de organização social e de produção deflagram impactos em parcelas da 
sociedade e suas relações com o meio no qual se inserem, ora sendo alijadas de tais processos, 
ora sendo sobrepostas por estes. Desta maneira, diante de uma reconfiguração territorial e 
socioeconômica impostas, é que o presente artigo traz à tona a Educação Ambiental Crítica-
EAC como possibilidade de mitigação desses impactos, tomando por base analisar o caso dos 

1  Este trabalho foi financiado pelo Convênio firmado entre a Petrobras e a UVV-ES para execução do Projeto 
Redes de Cidadania, regulado pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 01 de 2010. O Projeto Redes de Ci-
dadania é uma medida de mitigação exigida no processo de licenciamento ambiental federal, conduzido pelo 
IBAMA, para os empreendimentos da Petrobras no ES.
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pescadores artesanais de Aracruz-ES e a conjuntura que se instalou em suas localidades ao 
longo das últimas décadas.

Nesse contexto, cabe registrar que Aracruz é um município localizado no litoral centro-
norte capixaba, representando um exemplo de território impactado por tais processos ao 
tornar-se modelo de crescimento industrial e químico no Estado a partir da década de 1970. 
Estas modificações marcaram a transição do Espírito Santo do signo cafeicultor para o signo 
industrial, tendo por base a intenção de integrá-lo ao contexto nacional de modernização. Para 
tanto, na segunda metade do século XX, potencializaram-se investimentos das mais variadas 
ordens, destacando-se os portuários, fomentando e sendo fomentados por setores como o de 
siderurgia e o de celulose em meio a um processo comumente denominado de implantação dos 
“Grandes Projetos Industriais” (SIQUEIRA, 2010; CELANTE, 2015).

Entretanto, neste mesmo território, pari passu ao desenvolvimento observado, se manteve 
a tradição pesqueira, o que criou um contraste na paisagem devido à proximidade e convivência 
entre a economia artesanal e a modernidade industrial. Este convívio, permeado por relações 
desiguais de uso e ocupação do espaço, carrega em seu bojo consequências negativas para as 
comunidades pesqueiras que, ao perderem seus territórios e serem pressionadas pelo apelo 
político-econômico da produção industrial, se veem em meio a um processo de “dissociação 
do habitat”, marcado pela perda de identidade e, consequentemente, pertença/afeto, tanto pelo 
território em si quanto pela atividade pesqueira.

Em resposta a este processo ainda em curso e em função da conformação desse modo 
de vida, percebe-se o ressoar dos interesses e princípios de diversos campos do conhecimento 
ao se debruçarem sobre essas comunidades na busca por se compreender o que vem ocorrendo, 
bem como suas implicações no curto, médio e longo prazos. Dentre estes campos destaca-se 
o da Educação Ambiental, indo além do tecnicismo ou cientificismo econômico-acadêmico 
ao se propor encarar tais processos como oportunidades de reconhecimento do saber popular 
para a sustentabilidade (SATO; CARVALHO, 2005). Assim, tendo o panorama anteriormente 
delineado como pano de fundo e os pressupostos da EAC, investigaremos, com o intuito de 
expor, a forma como a Colônia Z-7, pertencente ao Município de Aracruz-ES e abrangendo as 
comunidades de Barra do Riacho, Barra do Sahy e Santa Cruz, tem resistido ou sucumbido ao 
avanço dos empreendimentos industriais.

Para tal feito, o processo é abordado a partir de práticas da EAC, desenvolvidas nas 
comunidades via campanhas e inserção de cursos ofertados pelo Projeto Redes de Cidadania-
RdC, que integra o Programa de Educação Ambiental-PEA, conduzido pelo Ibama no processo 
de pós-licenciamento da cadeia do petróleo off-shore, como estratégia de mobilização das 
comunidades mais vulneráveis. Este se estabelece como medida mitigadora de impactos 
ambientais para que os pescadores artesanais permaneçam na atividade e alcancem a autonomia 
e o empoderamento para o exercício da cidadania diante de processos de licenciamento 
ambiental. Logo, os princípios da EAC são usados pelo projeto como recursos mediadores e 
mobilizadores das comunidades, reforçando a importância de seus modos de vida, saberes e 
fazeres embutidos, ao mesmo tempo em que visam contribuir para sua valorização e resistências 
ambiental e existencial frente ao avanço dos discursos desenvolvimentistas e modernizantes e 
suas práticas.

Aracruz-es: entre a pesca artesanal e os empreendimentos de grande porte

Até meados do século XX, o Espírito Santo era predominantemente agrícola, sua 
economia estava baseada nas relações de produção referentes ao campo, principalmente no 
setor cafeeiro, atrelado ao mercantil exportador. Até aquele momento, o território capixaba não 
tinha aptidão para expandir seu capital vislumbrando a grande indústria, seguindo os passos 
ditados, ou ao menos esperados, pela esfera federal. Enquanto tentativa de superar este atraso, 
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entre as décadas de 1950 e 1960, foram feitos investimentos no setor portuário, siderúrgico e 
de celulose, fomentando uma nova fase na economia local ao integrá-la a nacional e a política 
desenvolvimentista capitaneada pelos Grandes Projetos Industriais voltados ao mercado externo 
(SIQUEIRA, 2010).  

Neste contexto, Aracruz recebe a indústria Aracruz Celulose S/A, produtora de celulose 
de eucalipto e papel, bem como o porto de Barra do Riacho visando atender as demandas 
de exportação da referida empresa. Estes se apresentam como princípios de um destacado 
processo, responsável por tornar a municipalidade o maior parque industrial e químico 
capixaba. Atualmente, a região expandiu seu portfólio de segmentos, contando com a instalação 
de empresas como: a Suzano Papel & Celulose, que veio substituir a Aracruz Celulose S/A; 
a Imetame Metalmecânica; o Portocel – único porto do Brasil especializado no embarque de 
celulose; a Nutripetro – terminal portuário de uso múltiplo; a Petrobras, e; o Estaleiro Jurong.

Todos estes empreendimentos, levando-se em consideração a própria natureza de suas 
ações, acabam por comprometer a qualidade do ar, da água, dos rios e dos córregos, além de 
alterar a atividade laboral da pesca local, por exemplo, pois submetem a população, em especial 
as comunidades tradicionais, a pressão desenvolvimentista (TRIGUEIRO, CREADO & 
ZANETTI, 2018). Quanto a isso, Diegues e Moreira (2001, p. 98) trazem pertinente argumento:

Está claro, no entanto, que a propriedade privada ou as grandes corporações não 
necessariamente protegem suas propriedades, causando erosão do solo, degradação 
das águas e externalidades, cujos custos devem ser arcados pela sociedade como um 
todo. Em inúmeros casos (vide exemplo da ocupação amazônica), o próprio Estado 
criou políticas e mecanismos de incentivos fiscais que colaboraram para a devastação 
ambiental.

Sendo assim, as comunidades de pescadores artesanais se colocam como uma das 
comunidades tradicionais mais afetadas por desastres e conflitos ambientais no país. De acordo 
com dados apurados pela Fiocruz, estes se configuram como o quarto grupo em protagonismo 
nestes conflitos, totalizando 16,08% dos casos registrados pelo levantamento, o que os deixa 
atrás apenas dos Povos Indígenas, dos Agricultores Familiares e dos Quilombolas (PACHECO, 
2017). O reflexo dos danos causados aos pescadores artesanais ainda se avoluma, destacando 
a vulnerabilidade deste grupo ao se levar em consideração as características que apresentam.

Tais características se vinculam ao seu meio e modo de produção, distantes do 
“desenvolvimentismo modernizante” da atualidade, com quem concorrem e, muitas vezes, por 
quem são absorvidos. Isso decorre da forma com que a pesca artesanal se organiza socialmente, 
sendo marcada pelo uso de técnicas tradicionais, um sistema de captura multiespecífica e relações 
de trabalho fundamentadas na parceria (PROST, 2007). Soma-se a isso o fato de que, para 
muitos destes pescadores artesanais, não costumam ser claros os riscos e os danos aos quais são 
submetidos frente a implantação dos grandes empreendimentos industriais (QUINTAS, 2019). 

Isto posto, outros fatores como a baixa escolaridade, um incipiente poder de organização e 
acesso a meios materiais mais qualificados, seja para a manutenção de suas vidas em comunidade, 
seja para a prática da atividade pesqueira, fora a sensação de impotência e descrença que muitos 
possuem junto ao poder público, fazem com que estes, ainda segundo Quintas (2019), se tornem 
mais vulneráveis no âmbito socioambiental, pois sua parca intervenção em processos decisórios, 
como é o caso da territorialização do capital recente no Brasil, determinam um caráter menos 
“público” e “democrático” da gestão ambiental e, consequentemente, de seus modos de vida.  
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Figura 1: Empreendimentos no entorno da Comunidade de Barra do Riacho e demais comunidades pesqueiras 
artesanais de Aracruz-ES.

Fonte: MARCHESE et al (2019).

Dessa forma, o Município de Aracruz e suas comunidades, que compõem a Colônia de 
Pescadores Z-7 – Barra do Sahy, Barra do Riacho e Santa Cruz – se colocam como exemplos 
de como as comunidades tradicionais, de forma geral, são pressionadas e impactadas ambiental 
e existencialmente pelos grandes empreendimentos econômicos. Dentre estas, Barra do Riacho 
se configura como a comunidade mais impactada, por estar rente ao complexo da Portocel, 
da Suzano Papel & Celulose e da Nutripetro. Ainda nesta localidade foi instalado o Estaleiro 
Jurong, em 2012, em área de pesca artesanal e atuação das marisqueiras.

Por consequência, este e outros empreendimentos também tiveram efeitos na comunidade 
de Barra do Sahy, causando o assoreamento da costa e prejudicando a dinâmica pesqueira. Já a 
comunidade de Santa Cruz sofre impactos ambientais causados pelo desmatamento voltado a 
formação de lotes que visam atender a especulação imobiliária local. Soma-se a isso a construção 
de canais artificiais e o desvio de parte da vazão de córregos e rios para o abastecimento 
empresarial, causando a redução na quantidade de água disponível no lençol freático.

Por isso, o caso de Aracruz ilustra o fato de que, por mais que as indústrias sejam li-
cenciadas para o exercício de suas atividades, os impactos ambientais são inevitáveis. Tais 
impactos resultam em um processo de “injustiça ambiental”, tendo em vista a afetação direta 
a qual são submetidos. Em grande medida, isso promove o deslocamento das comunidades de 
áreas ambientalmente qualificadas e historicamente ocupadas para que ali se instalem plantas 
industriais ou áreas residenciais de trabalhadores e executivos vinculados aos empreendimentos 
econômicos. Por sua vez, este processo deflagra novos e maiores problemas, como é o caso da 
gentrificação que começa a se esboçar em algumas comunidades de pescadores artesanais, es-
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pecialmente em razão da beleza cênica dos ambientes costeiros, desenvolvendo uma crescente 
atividade turística e especulativa na região (DIEGUES, 2001).

A perda da territorialidade pesqueira artesanal

A instalação dos empreendimentos de grande porte, dependendo de sua natureza, 
demanda espaços antes integralmente usados e ocupados por comunidades tradicionais. Isto 
pode ser claramente observado nas comunidades de pescadores artesanais de Aracruz-ES 
frente as empresas que ali se instalaram e as estratégias firmadas no campo político-econômico 
visando assegurar o sucesso dessas novas formas de uso e ocupação do espaço. Por sua vez, 
essa realidade promove a expulsão destes grupos de seus territórios, ora devido a uma drástica 
alteração do ambiente, dificultando a reprodução de seus modos de vida, ora devido a espoliação 
e/ou especulação de suas áreas, tornando a manutenção das práticas pesqueiras e a permanência 
no espaço inviáveis (DIEGUES, 2001). 

Tais fatos dão margem para o desenvolvimento da propriedade privada, da propriedade 
pública e dos grandes projetos, bem como suas respectivas lógicas (DIEGUES; MOREIRA, 
2001), especialmente – e sendo facilitadas – ao promoverem uma dissociação destes pescadores 
em relação ao próprio habitat. Este processo se notabiliza pela imposição e contribui para a perda 
de identidade, cultura e recursos naturais os quais as comunidades dependem para seu sustento. 
Soma-se a isso o fato de que o próprio ambiente urbano-metropolitano, onde algumas dessas 
comunidades se inserem, vem sendo alterado por intervenções que, ao se colocarem enquanto 
desenvolvimento, avolumam outras problemáticas, como a da poluição (SILVA, 2014).

Como se percebe pela análise da Figura 1, no município de Aracruz, em particular na 
localidade de Barra do Riacho, a expansão industrial desordenada na costa, com a criação 
de portos relacionados ao transporte de produtos da cadeia do papel, portos multimodais e 
empreendimentos vinculados à cadeia do petróleo afeta sobremaneira a organização do território 
e o uso da costa. Em particular, a pesca artesanal se vê deslocada não só de seu espaço de acesso 
ao mar, mas também de seu espaço de uso do mar pois os portos além de ocupara áreas de 
estuário, deslocam correntes, afetam zonas de pesqueiro e geram zonas de exclusão da pesca. 
Desta maneira, pensar em territorialidade nesse contexto vai além de se considerar apenas o 
espaço em terra, mas também os usos do mar, a afetação de espécie e o atravessamento de 
modos de vida instituídos sob um sistema de saber diverso.

Em suma, muitas são as consequências destes impactos firmados pela instalação dos 
grandes empreendimentos nos territórios pesqueiros artesanais. Quanto a isso, Silva (2014) 
destaca que, ao ver o locus alterado, modificado, poluído e desconstruído espacialmente, o 
pescador se sente sem norte, sem lastro e sem leme. Consequentemente, sua resistência 
acontece e se manifesta na sua própria maneira de viver e trabalhar, tendo em vista que: “Este 
ser em geral está no mundo, mas vive o mundo diferente da sociedade global” (SILVA, 2014, 
p. 20), por isso, não vê a natureza a partir da lógica capitalista, pois seu vínculo com o lugar 
transcende esta esfera. Este vínculo com o meio natural foi estabelecido através das gerações 
que construíram suas relações nestes territórios e é reforçado pelo modo singular de viver do 
pescador, respeitando os recursos naturais, o meio ambiente e garantindo a sustentabilidade da 
atividade (DIEGUES, 2001). 

Isto posto, muitos relutam em abandonar tais áreas, visto que ali é o ambiente no qual se 
deu a construção de sua identidade, fazendo com que o indivíduo seja parte integrante do meio 
ao despertar nele a vontade de conservar o território como se fosse uma extensão de sua própria 
residência. É este “vínculo” com o território que aqui consideramos como sendo a principal 
faceta da “territorialidade” e uma das principais facetas do que significa ser pescador artesanal, 
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principalmente na medida em que: “[...] a pesca artesanal não pode ser vista, tão somente, como 
consequência de sua interação com o ambiente e o modo como os seres humanos se organizam 
para se apropriar do espaço natural [...]” (RAMALHO, 2006, p. 29). É esse “vínculo” e as 
experiências que se depreendem dele que alicerçam o modo de vida deste grupo como um meio 
capaz de promover a proteção ecológica e a conservação da biodiversidade. 

Logo, reforçar tais noções, como a territorialidade em si, se colocam como um caminho 
necessário para que as comunidades de pescadores artesanais reajam as ameaças e ao estado 
de vulnerabilidade no qual foram postos, ao mesmo tempo em que garantem a reprodução de 
um modo de vida sustentável ao se contrapor a depredação que afeta os recursos naturais com 
o desenvolvimentismo modernizante que tomou curso ao longo das últimas décadas do século 
XX e início do XXI.

A busca por se reforçar a territorialidade via educação ambiental crítica

Em meio às necessidades dialógicas que se impõem entre o que é tradicional e o que 
é moderno, a Educação Ambiental torna-se um importante mecanismo de reconhecimento 
e valorização dos saberes e fazeres de uma comunidade, ampliando as possibilidades de 
fortalecimento da autonomia e do empoderamento social e cultural. Por sua vez, ao se 
favorecerem tais princípios, ela ainda possibilita conscientizar criticamente tais grupos a 
respeito de suas particularidades, importâncias e, ainda, de sua territorialidade ao se valorizar o 
contexto histórico das comunidades pesqueiras. Isto adquire especial relevância ao se levar em 
consideração que,

Em determinados momentos históricos, essas formas de apropriação comum dos 
recursos passaram a sofrer o impacto de outras formas de propriedade, como a estatal 
ou a privada, e estar ameaçadas de desaparecimento. Em certos casos, a ameaça 
externa tem sido um elemento essencial na afirmação dos direitos comunitários e na 
reconstrução da tradição (DIEGUES; MOREIRA, 2001, p. 99)

Sendo assim, essa ameaça de desaparecimento reforça a busca por se afirmar tais modos 
de vida e, em particular, suas territorialidades, sempre focadas nas tradições e na garantia de sua 
reprodução. No caso dos pescadores artesanais, faz-se notória a forma como estes refletem o 
habitat e suas particularidades em suas práticas cotidianas. Isso se deve a conjuntura na qual se 
encontram: detentores de um saber ecológico/ambiental que lhes garante o sustento e os insere 
em uma vasta cadeia produtiva, marcada pela reprodução de técnicas, tradições e costumes 
que asseguram seus saberes e fazeres junto a seu habitat, o “mar”. Portanto, o apego ao solo, 
conforme tratado por tantos intelectuais, aqui se configura em um apego ao “mar” e ao que este 
lhes fornece em termos de sobrevivência para suas comunidades.

Por esse motivo, figura nos objetivos do Projeto Redes de Cidadania, resultado de um 
convênio entre a Universidade Vila Velha/ES e a Petrobras, capacitar pescadores artesanais 
e marisqueiras da região centro-norte do Espírito Santo, bem como, seus familiares, para o 
exercício da cidadania em processos de licenciamento ambiental e na geração de trabalho e 
renda. Ou seja, este visa a mobilização e organização dos sujeitos da ação educativa a ser 
realizada de forma a se fortalecerem as ações vinculadas aos eixos de Economia Solidária e 
Geração de Trabalho e Renda, Licenciamento Ambiental e Letramento Digital.

Todos estes campos são permeados por princípios da Educação Ambiental Crítica, 
baseando-se nos ideais de construção de uma sociedade mais justa, democrática e ambientalmente 
sustentável. Seguindo o preceito de Leff (2009, p. 18), o Redes de Cidadania visa, a partir de 
sua atuação junto aos pescadores artesanais, mudar: “[...] o olhar do conhecimento” e com isso 
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transformar, se não “[...] as condições do saber no mundo na relação que estabelece o ser com 
o pensar”, ao menos as condições de saber e de se reconhecer enquanto pertencente a uma dada 
realidade/território.

Sendo assim, o objetivo da EAC é formar indivíduos que possam problematizar, identificar 
e refletir sobre as questões socioambientais e, a partir disso, agir com práticas educativas que 
estejam ligadas a sua realidade (BRASIL, 2008). O atributo crítico que é conferido à Educação 
Ambiental se coloca como sinalizador do seu compromisso com o movimento que articula o 
ato de conhecer com o ato do transformar necessário, pressupondo ainda o estabelecimento de 
condições em que não haja dependência de outros para conhecer e agir. Isto posto, entende-se, 
a partir de então, a autonomia como a capacidade do indivíduo e da coletividade de fazerem 
escolhas sem tutelas e coação. Logo:

[...] toda ação educativa deve ser direcionada para a construção da igualdade e 
promoção das diversidades para que possamos satisfazer nossas necessidades 
sem opressão, discriminação e reprodução da dominação e dos mecanismos de 
expropriação (LOUREIRO, 2015, p. 167)

Essa perspectiva evidencia a atuação do processo de globalização, em meio a uma 
tentativa de homogeneizar o conhecimento e os saberes e fazeres que são parte de pequenos 
grupos e comunidades específicas. Por essa razão, este contribui para a perda de identidade e de 
pertencimento em relação ao território. Neste sentindo, a Educação Ambiental representa um 
importante papel na transmissão e conservação do que é tradicional, tornando-se um espaço de 
voz para as comunidades e permitindo a exposição de seus anseios e necessidades, “[...] visando 
à superação de mecanismos de controle e de dominação” (REIGOTA, 2012, p. 13).

Por isso, a Educação Ambiental deve ser traduzida para a atualidade dos atores envolvidos 
como potencializadora da interação entre sujeitos, sendo oposta aos sistemas de instrução 
baseadas no ensino como mera transferência de conteúdo, mas sim, valorizando a realidade 
concreta de cada comunidade com seus saberes, fazeres, perspectivas e modos de resistência 
e (re)existência. Neste sentido, pode-se dizer que o Redes de Cidadania, ao se apegar a tais 
princípios para sua atuação, se colocará em constante: “[...] movimento, no acompanhamento 
de processos que nos tocam, nos transformam e produzem mundos” (BARROS; KASTRUP, 
2010). Sendo assim, compreender as particularidades de cada comunidade tradicional permitirá 
a proposição de relações entre o ambiente e a sociedade a partir da perspectiva local, tendo as 
identidades culturais (HALL, 2015) como processo de compreensão das relações sociais.

Considerações finais

A Educação Ambiental Crítica se coloca como o cenário para a cooperação entre 
pescadores artesanais em prol de seus habitats. Uma vez que, através do saber popular, a 
EAC assume o caráter revolucionária do saber e de transformação do mundo, permitindo a 
conservação do meio ambiente e a manutenção da identidade e cultura de uma comunidade que 
foi instalada muito antes das perturbações capitalista, que insiste em alterar o meio ambiente 
local e dissociar suas identidades. Bem como, vem reforçar sua territorialidade ao problematizar 
junto aos envolvidos a reflexão sobre as condições histórico-econômico-sócio-ambientais que 
permeiam suas relações sociais e culturais, e que carecem de ser revisitadas e visibilizadas. 
Soma-se a isso o fato de que a EAC versa sobre uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza 
na própria educação e no ambientalismo. 

Em síntese, tudo isso leva a crer que observar a inserção de preceitos da Educação 
Ambiental nas comunidades pertencentes ao município de Aracruz, permeadas por problemáticas 
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vinculadas ao “desenvolvimentismo modernizante”, faz-se, mais do que uma análise plausível, 
premente. Assim, como se percebe, a produção do território está diretamente vinculada aos 
seus usos e atravessamentos, ao choque de modos de vida e a produção de vulnerabilidades 
àqueles que são diversos do saber da modernidade. Entender e contribuir para os processos 
de autonomização de grupos como os da pesca artesanal, portanto representa um passo para a 
promoção e o respeito da diversidade socioambiental.
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