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Resumo:  Esta  pesquisa  visa  analisar  as  contribuições  anarquistas  para  uma

educação socioambiental. Desde anarquistas do século XIX e começo do século

XX, como Elissee Reclus, Kropotkin  e Ricardo Mella, até anarquistas do final do

século  XX  e  contemporâneos,  vide   Andrew  Flood  ,  Murray  Bookchin,  Peter

Gelderloos entre outros,  que uma parte desse pensamento tenta combater  as

degradações  ambientais  que  estão  intrínsecas  à  sociedade  capitalista  e  que

tiveram  suas  concretizações  nas  duas  primeiras  revoluções  industriais.

Entendemos que para um mudança efetiva no modo de relação do homem com a

natureza  só  será  possível  com  o  fim  do  sistema  sociopolítico  econômico

capitalista e também com todas as formas de hierarquia, pois acreditamos que o

pensamento dicotômico entre sociedade e natureza se respalda também numa

visão  hierárquica  do  ser  humano  para  com  seu  meio,  mas  pensamos  que

mudanças  nas  formas  como  nos  relacionamos  com  nosso  meio  devem  ser

discutidas e  postas  em prática.  Dito  isso,  defenderemos neste  artigo  que um

diálogo entre uma educação socioambiental e o pensamento anarquista deve ser

feito, para que a primeira não conserve valores do tipo “capitalista sustentável” e

para que o segundo se debruce ainda mais numa perspectiva socioecológica.

Defendemos,  neste  artigo,  que,  ao  fazermos  esse  tipo  de  abordagem

socioecológica nas escolas, estamos ajudando a construir uma cultura que vise

novas formas de se relacionar  com o meio ambiente,  levando em conta uma

1 Rodolpho Jordano Netto é graduando em Geografia pela Universidade Federal  do Rio de Janeiro.  Atua no ensino

fundamental e médio em escolas particulares no Rio de Janeiro. Faz parte do Instituto de Estudos Libertários (IEL) e da

editora e distribuidora anarquista Imprensa Marginal. E-mail: rodolphoknup@yahoo.com.br.



sociedade que já tem essas culturas, sem que se perca um pensamento crítico ao

capitalismo.

Introdução:

As diversas problemáticas ambientais têm se tornado um assusto frequente

em  escolas,  meios  de  comunicação,  órgãos  governamentais  nacionais  e

internacionais entre outros espaços. Apesar disso, na maioria das vezes, essas

problemáticas são abordadas de maneiras simplistas e injustas. Simplistas, pois

as verdadeiras causas do colapso ambiental não são apontadas, sendo a culpa

transferida, muitas vezes, para parte da população pobre, pequenos e médios

agricultores, populações faveladas, ou seja, para boa parte dos cidadãos. Injusta,

pois, ao deslocar o problema para essa escala local, homogeniza, como faz boa

parte das escolas ao introduzirem uma “questão ambiental” em seu cotidiano ou

como a grande mídia ao fazer campanhas contra os uso de sacolas plásticas ou

para que as pessoas demorem menos em seus banhos,  se põem a culpa do

Antropoceno em fatores mínimos, sem apontar a verdadeira causa por trás disso

tudo.

Desacreditamos aqui de uma visão sustentável da civilização capitalista,

pois o cerne das problemáticas socioambientais está intrinsecamente ligado ao

desenvolvimento desta, tendo se aprofundado em sua versão fóssil, e que está

muito além e é muito mais complexa do que criar uma simples cultura capitalista

dita “sustentável” ou um suposto capitalismo verde, como nos mostrou e mostram

pensadoras/es  anarquistas  e  libertárias/os  como  Murray  Bookchin,  Débora

Danowisk e boa parte dos Anarquista Anti-Civilização (AAC). 

Este artigo, pois,  visa apontar para uma abordagem dentro das escolas

que se oponha a visão dicotômica que separa sociedade e natureza (que de

maneira  simplistas  costuma  tratar  as  problemáticas  socioambientais)  e  que

consiga construir um verdadeiro entendimento sobre o que está posto quando se

fala  em  colapso  ambiental.  Apesar  de  desacreditarmos  que  mudanças

socioambientais em grade escala sejam feitas dentro da sociedade capitalista,

acreditamos que o diálogo e o ensino sobre as verdadeiras causas de um colapso

ambiental  seja  de  extrema  importância  e  deve  ser  abordado  de  maneira



interdisciplinar e crítica, para fins de ajudar a criar uma consciência crítica não só

em relação aos problemas ambientais e sim, como nos aponta Bookchin (2010),

problemas socioambientais.  A essa diferença voltaremos no decorrer do texto,

porém  se  torna  importante  enunciá-la.  Para  isso  nos  debruçaremos  sobre  a

literatura  e  o pensamento  anarquista  e  libertário  que durante  anos vem dado

soluções  e  questionamentos  razoáveis  para  tais  problemáticas.  Para  uma

abordagem  didática  socioambiental  anti-Antropoceno,  a  leitura  destes  é  de

extrema importância,  pois  contribuem de maneira  coesa para que a  injustiças

ambientais sejam evitadas e que as verdadeiras problemáticas sejam realmente

abordadas.

Este  artigo  não  fará  distinções  sobre   quais  correntes  do  pensamento

anarquista e/ou libertário que tal ou qual autor fazem parte, pois achamos que

diversas correntes anarquistas têm contribuído de maneira importante para os

questionamentos  e  enfrentamento  das  questões  socioambientais.  Portanto,

propomos uma abordagem canibal  destas correntes do pensamento anarquista,

nos inspirando livremente em Oswald de Andrade e Hélio Oiticica, pois nos dá

muito mais respaldo teórico e metodológico questionador para que se proponha

uma educação socioambiental nos modelos como serão defendidos neste artigo.

Uma  abordagem  Canibal pois  como  nos  aponta  Alexandre  Nodari

parafraseando  Oswald  de  Andrade  e  Hélio  Oiticica,  “Nada  existe  fora  da

Devoração.  O ser  é  a  Devoração pura  e eterna”.  Sendo assim,  inspirado em

Oswald e Mario de Andrade, Oiticica diz que “nada se cria, nada se perde, tudo se

devora: como suas metáforas deixam claro, a 'economia geral' é analisada por ele

de acordo com seu modo de digestão” (NODARI, 2014). Portanto, nos inspirando

nessas citações, uma abordagem Canibal do pensamento anarquista para nós é

baseada na digestão dos pensamentos dessas diferentes correntes. 

Achamos importante para início desse artigo deixar claro o que chamamos

de  Antropoceno  e  porque  estamos diferenciando  problemáticas  ambientais  de

problemáticas socioambientais.

1 - Do que estamos falando?

Antes de adentrarmos intrinsecamente nas contribuições anarquistas para

uma educação anti-Antropoceno, porém já nos utilizando desse pensamento para



fazermos  nossas  discussões  prévias,  devemos  deixar  claro  o  que  se  está

considerando  aqui  como  antropoceno.  Inicialmente,  é  preciso  destacar  que

Deborah Danowski nos aponta que o termo:

“designaria  um  novo  tempo,  ou  antes  um  novo  conceito  e  uma  nova

experiência da temporalidade,  nos quais a diferença de magnitude entre

escala  da  história  humana  e  as  escalas  cronológicas  da  biologia  e  das

ciências  geofísicas  diminuiu  dramaticamente,  senão mesmo tendeu  a  se

inverter, com o “ambiente” mudando mais depressa que a “sociedade” e o

futuro  próximo  se  tornando,  com  isso,  cada  vez  mais  imprevisível  e

ominoso”.(DANOWSKI, 2014. P.01)

Essa  Era  marcaria  assim  “a  transformação  de  nossa  espécie  de  um

simples agente biológico em força geofísica importante, isto é, em um fator causal

de  magnitude  capaz  de  alterar  as  condições  biotermodinâmicas  do  planeta”

(Idem). 

Se torna errôneo categorizarmos os atuais acontecimentos climáticos que

vem impactando a Terra  de maneira  negativa  mais  concretamente  a partir  da

Primeira e da Segunda Revolução Industrial, de crise ou de colapso ambiental

pois essas problemáticas estão intrinsecamente ligadas ao modelo de sociedade

hegemônico. Bookchin aponta que é “necessário nos darmos conta que as forças

que  conduzem a  sociedade  para  a  destruição  planetária  têm suas  raízes  na

economia mercantil do 'crescer ou morrer', em um modo de produção que tem de

expandir-se como sistema competitivo” (BOOKCHIN, 2010). Ainda em Bookchin,

ele se aprofunda na questão e aponta para uma “...mentalidade estruturada em

torno de hierarquia e da dominação, em que a dominação sobre a natureza como

destino e necessidade da humanidade”. Portanto, devemos nos referir a essas

questões como socioambientais e não pura e simplesmente como uma questão

ambiental.

Acreditamos que o começo da construção do ser humano como agente

biológico  em  força  geofísica  importante  começa  a  se  concretizar  com  a  dita

modernidade, com o pensamento moderno em si, pois não estamos falando aqui

de um período histórico específico, e sim da construção de um pensamento. Com

o advento da modernidade, temos de forma mais efetiva a separação do homem



da natureza, história natural e história humana, colocando o homem em um nível

hierárquico  superior  em  relação  ao  meio  onde  vive.  Vale  apontar  que  esse

pensamento surge na Europa e que se expande para o resto do mundo através

dos  processos  de  colonização  e,  consequentemente,  da  desvalorização  e

destruição de culturas  e  pensamentos que se  pautavam em uma convivência

harmoniosa com seu meio ou que o impactavam de maneira mais branda.

Com a colonização, o modo de pensar moderno europeu, que chamaremos

a partir de  então de moderno-colonial, se expandiu para os diversos cantos do

mundo, se impondo de diferentes formas, se colocando então como a maneira

ideal de sociedade. Inerente a esse, como já afirmamos, se é passado de maneira

direta ou indireta, seja através das religiões dos colonizadores que eram impostas

aos colonizados, seja pela ciência moderna europeia que deslegitimava e não

admitia  outras  forma  de  ver  e  conceber  o  mundo,  essa  visão  dicotômica  e

hierarquizada que separa homem de natureza é põem o primeiro em uma posição

de superioridade em relação ao segundo.

Essa  visão  de  mundo  moderno-colonial  deu  respaldo  para  o

desenvolvimento  do  capitalismo  durante  anos,  colocando  sempre  a  frente  o

desenvolvimento da sociedade dita “civilizada” capitalista em detrimento do meio

ambiente. Essa situação vem se acentuando e há alguns anos se tornou uma

problemática de proporções catastróficas.

Antes  de  continuarmos,  é  importante  discutirmos  algumas  questões

fundamentais para que injustiças não sejam feitas. Os impactos socioambientais

atingem a todas, mas sabemos que existem formas de organização social dentro

da macro sociedade capitalista que impactam de formas diferentes e que tem

relações outras com a Terra.

1.1 - Para que injustiças não sejam (re)feitas

O atual discurso ambiental capitalista, o dito capitalismo sustentável e/ou

verde,  como  já  citamos  acima,  acaba  fazendo  uma  culpabilização  e

responsabilização no mesmo grau de toda a população. As campanhas para um

menor consumo de sacolas plásticas, menos horas de banho, uso de aparelhos

eletrodomésticos  que  consomem  menos  energia,  tiram  das  problemáticas



socioambientais  questões  importantíssimas  e  ajuda  a  construir  mais  um

pensamento alienado e  fraco das verdadeiras questões por trás do Antropoceno. 

Dizer a uma população indígena, quilombola, de pequenos produtores e

parte da população pobre que eles têm o mesmo nível de responsabilidade de

grandes empresas, de agências publicitárias que incentivam, constantemente, o

consumo,  de  agroindustriais  ,  por  exemplo é no mínimo cometer  uma grande

injustiça. Dizer também que ao não utilizarmos sacolas plásticas, usarmos papeis

recicláveis e  demorarmos menos em nossos banhos contribui  para um menor

impacto  no  meio  ambiente  é  uma  falácia.  Não  que  ações  locais  ou  em

microescalas não sejam importantes, não que questionarmos nosso consumo e

nossas posturas em relação ao meio que nos circunda não seja significativo, se

não achássemos isso importante não estaríamos aqui  escrevendo este artigo,

mas que as verdadeiras causas do Antropoceno sejam colocadas, e que a maioria

da  população  dita  “civilizada”  e  também as  ditas  não  “civilizadas”  não  sejam

colocadas como responsáveis diretas disto. 

Como  iremos  abordar  mais  adiante,  a  problemáticas  socioambientais

devem ser abordadas sem que seja retirado desta o classismo, as diferenças

étnicas  e  culturais  e  as  críticas  ao modelo  de sociedade vigente.  Por  isso,  o

pensamento  e  as  práticas  anarquistas  de  alguns  grupos  e  indivíduos  tem

contribuído  de  maneira  essencial  para  um  crítica  ao  sistema  sociopolítico

econômico capitalista e seus impactos ao meio ambiente. Longe das práticas e

pensamentos anarquistas estarem cometendo injustiças, conseguimos enxergar

desde Bookchin (2010)  até  Derrick  Jensen (2006),  passando pela  práticas  de

ação direta  da  Earth  Liberation  Front  e  também dos apoios  de anarquistas  a

movimentos de pequenos agricultores e indígenas, que as críticas destes vão ao

cerne  da  problemática,  o  capital  e  suas  diversas  dimensões  culturais  que  se

engendram no cotidiano da sociedade.

Peter Gelderloos, em sua brilhante obra “La Anarquia Funciona” (2010),

consegue fazer um diferenciação entre diferentes sociedades que, por mais que

vivam e estejam inseridas de alguma modo na economia capitalista, porém de

uma maneira mínima e muitas vezes micro – não iremos adentrar nesta discussão

neste  texto  – tem relações diferenciadas com o meio  e conseguem em suas

práticas  cotidianas  ir  além  da  dicotomia  homem/natureza.  Portanto,  o  que

Gelderloos nos coloca é que devemos nos inspirar nessas sociedades, em suas



próprias palavras “Hoy em dia,  los miembros de muchas de estas sociedades

indígenas  se  encuentran  em  la  vanguardia  de  la  resistencia  global  a  la

destruicción ecológica causada por gobiernos y coporaciones.” (Idem), e se há

uma  sociedade  que  está  realmente  contribuindo  para  o  Antropoceno  é  a

sociedade dita desenvolvida, ou melhor des-envolvida, branca e eurocêntrica, na

qual a cultura do consumo, da produção e da hierarquização em diversas escalas

está engendrada em suas práticas (BOOKCHIN, 2010; GELDERLOOS, 2010),  

Ainda  sobre  esses apontamentos  de  diferenciação  em sociedades des-

envolvidas e sociedades outras, Murray Bookchin, indiretamente, nós aponta que:

“De  fato,  se  a  espécie  humana  é  uma  forma  de  vida  que  pode

conscientemente enriquecer o mundo natural, em vez de apenas lhe causar

prejuízo, é importante para a ecologia social revelar os fatores que tornaram

muitos seres humanos parasitas de um mundo vivo, e não parceiros ativos

da evolução orgânica.” (BOOKCHIN, 2010. P.117)

Após  essas  reflexões,  podemos  continuar  sem  que  injustiças  sejam

(re)feitas, pois essas já são feitas por instituições governamentais e industriais, ao

considerar que todas nos temos as mesmas contribuições para o Antropoceno.

2 – As impossibilidades de um capitalismo sustentável sob uma perspectiva

anarquista

Como já estamos enunciando desde o começo deste artigo, é incompatível

ao  capitalismo  um  desenvolvimento  sustentável.  Portanto,  ao  abordarmos  as

questões socioambientais dentro de sala de aula é importante, como anarquistas

e educadores libertários, ter sempre uma visão crítica aos discursos ecológicos

hegemônicos, e precisamos procurar sempre expor de maneira didática e bem

construída essa contradição da sociedade capitalista.

Devemos  colocar  em  debate,  como  nos  apota  o  anarquista  geografo

Phillipe  Pelletier  (2007),  que  o  capitalismo  também  se  utilizada  do  discurso

ecológico e do “catastrofismo” para criar um novo mercado e novas técnicas de

dominação. Para Pelletier, o discurso capitalista “verde” ajudou a criar uma crítica

ambientalista rasa e não revolucionária, que  “Cultiva o mesmo princípio de los



dominates  afirmando  'estamos  todos  em  el  mismo  barco'  la  Tierra  em

competencia, es decir: no hay clases sociales, no hay dominantes y dominados,

no hay lucha de clase” (Idem). 

Portanto, para uma educação socioambiental anti-Antropoceno, devemos

não perder esse caráter crítico e revolucionário do pensamento anarquista, para

não cairmos nesse discurso moderno-colonial e elitista que vem se criando e se

fortalecendo de anos para cá ou cairmos num discurso ecológico que beiram o

fascismo, como começaram a surgem do final do século XX para cá.

Retomando  ao  debate  das  impossibilidades  de  uma  capitalismo

sustentável, Gelderloos nos aponta que

“Cuando  se  trata  de  proteger  el  medio  ambiente,  casi  qualquer  sistema

social sería mejor que el que tenemos ahora. El capitalismo es la primera

organización social em la historia humana em poner peligro la supervivencia

de nuestra especie y la vida em la tierra em general. El capitalismo ofrece

incentivos  para  explotar  y  destruir  la  natureza,  y  crea  una  sociedad

atomizada  que  es  incapaz  de  proteger  el  medio  ambiente.  Bajo  el

capitalismo, el  ecocidio  es literalmete un derecho.”(GELDERLOOS, 2010.

P.119)

O autor coloca como algo intrínseco ao capitalismo a destruição do meio

ambiente.  Se  pensarmos  que  o  capitalismo em si  necessita  de  um consumo

constante,  ou  seja,  da  circulação  de  capital  através  da  compra  de  diversas

mercadorias,  tendo  estas  que serem produzidas  consumindo  matéria-prima,  o

capitalismo não tem outra  forma de  se  sustentar  se  não for  ecocida,  se  não

produzir  constantemente  lixo  para  que  novos  produtos  sejam  produzidos  e

consumidos.

 Kim Hill militante anarquista da Earth Liberation Front, é bastante duro em

suas colocação sobre o discurso da sustentabilidade capitalista, está que tenta

ser construída para criar um falsa ou mínima consciência ecológica em parte da

população, criando como já apontamos um novo mercado consumidor e tirando o

foco do real problemas, em suas palavras:



“Quando enquadramos o debate da sustentabilidade em torno da premissa

de que as escolhas de estilo de vida de indivíduos são a solução, então o

inimigo se torna outro indivíduo que fizeram escolhas diferentes e aqueles

que não tem privilégio de escolher. Enquanto isso o verdadeiro inimigo – a

estrutura opressiva da civilização p está livre para continuar suas práticas

destrutivas e assassinas sem nenhuma oposição. Esse não é uma maneira

eficaz de criar um movimento social significativo. Dividir para conquistar.”

(HILL, 2012. P.2 – livre tradução)

E continua, reafirmando para nós o pesamento de Gelderloos citado acima:

“A sustentabilidade é popular entre as corporações, mídia e governo porque

ela  se  encaixa  perfeitamente  em  seus  objetivos.  Mantêm  o  poder  e  o

crescimento.  Faz  de  você  um  bom  rapaz.  Faz  com  que  as  pessoas

acreditem que elas têm poder quando na verdade não têm. Diz a todos para

se manterem calmos e seguirem comprando. Controla a língua que é usada

para  debater  as  questões.  Ao  criar  e  reforçar  a  crença  de  votar  em

pequenas  mudanças  e  comprar  mais  coisas  irá  resolver  todos  os

problemas  ,  aqueles  que  estão  no  poder  têm uma  estratégia  altamente

efetiva para manter o crescimento econômico e a democracia controlada

pelas corporações.” (Idem) 

Portanto, se torna mais que claro para nós que o modelo de civilização

moderno-colonial capitalista é incompatível com qualquer perspectiva ecológica,

como nos mostra os pensadores e ativistas anarquistas aqui citados. Se tornando

importante para nós educadoras e educadores – na falta de um termo melhor –

incentivarmos debates  que exponham essas perspectivas  revolucionárias  para

que ajudemos na construção de um pensamento socioambiental questionador e

real.

3 – Contribuições Anarquistas para uma Educação Socioambiental 

Desde  o  século  XIX,  que  o  pensamento  e  práticas  anarquistas  vem

contribuindo  teoricamente  de  maneira  direta  e  indiretamente  para  uma



perspectiva educacional socioambiental. Teórica, pois não podemos falar de um

ativismo anarquista durante o século XIX e começou do século XX que tivesse

essa  guinada  socioambiental,  se  existiu,  não  temos  aqui  este  conhecimento.

Apesar  disso,  anarquistas  como  Élisée  Reclus  já  em  sua  época  denunciava

algumas  problemática  socioambientais,  afirmando  que  “Em  muitos  lugares  o

homem transformou sua pátria em um deserto, e 'a vegetação não cresce mais

aonde ele  pisou'”  (RECLUS, 2010).  Este mesmo autor  tem a sensibilidade de

apontar,  sem cairmos  em  um anacronismo,  para  um aquecimento  em  certos

locais por conta do desenvolvimento de cidades aos moldes da civilização branca

europeias, como aponta em seu livro postamo “O Homem e a Terra” que:

“O homem, que por seus trabalhos também pode perturbar a estrutura dos

rios,  perturba  igualmente  a  harmonia  dos  climas.  Sem  mencionara

influência totalmente local que as cidades exercem ao elevar a temperatura

e, infelizmente também, poluindo a atmosfera, é certo que a das florestas e

a  cultura  em  vasta  extensões  têm  por  consequência  significativas  nas

diversas estações. O simples fato de o pioneiro desmatar um solo virgem

faz com que altere a rede das linhas de temperatura, isótera, isoquímica,

isoterma, que passam pela região”. (RECLUS, 2010. P. 59)

Além disso, Reclus se opõe ao pensamento que separa homem de meio e

que coloca a natureza de forma subalterna ao homem, vendo o ser humano como

um componente da natureza, como nos aponta Paul Bono em seu prefácio de

uma das traduções para o português de parte da obra “O Homem e a Terra”

(RECLUS,  2010),  “...os  humanos  para  Reclus,  são  componente  integral  da

Natureza,  formada,  de  fato,  de  elementos  físicos  (o  relevo,  o  clima  etc.),

ecológicos (os vegetais e os animais) e humanos, elementos que mantêm laços

de interdependência.” (Idem).  Élisée Reclus não cai assim em um determinismo

natural, conseguindo romper em certa medida com essa dicotomia e colocando

homem/natureza e animais não humano intrinsecamente ligados, sem deixar de

apontar  para  contribuições  humanas  para  com  a  natureza  e  para  um

desenvolvimento social menos impactante do meio. Vale citarmos aqui a celebre

frase de Reclus que questiona “Não podemos dizer que o homem é a natureza



tomando  consciência  de  si  mesma?”  (Idem),  reafirmando  sua  visão  não

ditotômica.

Já com as contribuições de Reclus, conseguimos tirar algumas bases para

um tipo de educação verdadeiramente anti-Antropoceno. Suas leituras de mundo,

por  mais  que  limitadas  por  suas  época,  já  trazem para  nós  uma perspectiva

questionadora da forma como a civilização vinha se constituindo.

As  contribuições  anarquistas  com  a  temática  vieram  se  aprofundando

desde então, indo desde a ecologia social pensada por Murray Bookchin até o

pensamento  Anarquista  Anti-Civilização  e  o  Anarcoprimitivismo.  Além  disso,

diversos  coletivos  e  organizações  socioambientais  de  cunho  anarquista

começaram a surgir, tendo uma diversidade de ações que vão desde sabotagens

a  empresas  extrativistas,  mineradoras  e  industriais  até  grupos  de  apoio  a

populações indígenas, (re)aprendendo com estas, outras  formas de se relacionar

com  o  meio,  como  também  a  iniciativa  de  formação  de  grupos  de  apoio  a

pequenos agricultores e movimentos agroecológicos. Ou seja, a partir de meados

do século XX até hoje o movimento anarquista tem sido perpetrado por questões

socioambientais e tem contribuído, seja intelectualmente ou na prática, de forma

significativa nestas questões. A quantidade de grupos anarquistas se opõem a

construção de grandes hidrelétricas, que ocupam florestas afim de impedir uma

construção  que  visa  desmatá-la,  que  se  debruçam  sobre  outras  formas  de

construção  e  de  agricultura,  atacando  as  agroindustriais,  ou  seja  que  atuam

socioambientalmente tem crescido de maneira significativa,  como as ZADs na

França, o OcupaGolf no Rio de Janeiro, as ocupações de diversas florestas no

Canadá e EUA, as manifestações contra o IIRSA na América Latina, todas essas

com  ativistas  anarquista  contribuindo  de  maneira  significativa  para  estes

movimentos.

Diversos desses pensadores e ativistas anarquistas tentaram mostrar de

que  maneira  foi  construída  a  perspectiva  de  como  a  natureza  na  sociedade

hegemônica  se  transformou  em  um  mero  recurso  para  o  “desenvolvimento”

capitalista, como é apontando por Bookchin,

“A concepção básica de que a humanidade deve dominar  e  explorar a

natureza  provem  da  dominação  e  exploração  do  homem  pelo

homem”...”As hierarquias, classes, sistemas de propriedade e instituições



políticas  que  emergiram  com  o  domínio  social  foram  transferidas

conceitualmente para a relação entre a humanidade e a natureza. Esta,

também foi  cada fez mais olhada como mero recurso,  um objeto,  uma

matéria bruta a ser explorada tão implacavelmente como escravos  em um

latifúndio” (BOOKCHIN, 2010. P.161)

Diversos  coletivos  e  organizações  anarquistas  nos  dão  indiretamente

respaldo teórico e metodológico para não cairmos em um discurso socioecológico

raso  que  não  enxergue  as  dimensões  do  capitalismo  e  que  culpabilize  a

humanidade de uma maneira geral, sem que se faça distinções, do colapso global

– como o autor desse artigo enxerga   nas escola que este é professor,  que

reproduzem  um  discurso  ecológico  generalizador,  raso,  tentando  salvar  a

sociedade capitalista. A Earth Liberation Front (ELF), tem suas atuações focadas

na sabotagem de máquinas de indústrias extrativistas, ocupação de floresta a fim

de impedir seu desmatamento e atua junto com os povos que tem uma relação

outra  com o  meio  que  os  circundam – indígenas,  pequenos produtores  entre

outros. Apesar disso, conseguem em seus comunicados e em algumas ações não

perderem de foco uma perspectiva classista, critica as diversas formas como os

agentes do capital e governos agem mundialmente, sem perderem seu foco (para

mais ver:  http://earth-liberation-front.com/). Essa atuação consegue nos inspirar

para discussões que englobam as diversas formas nas quais o capitalismo vem

degradando  a  Terra  através  da  exploração  de   populações  pobres  e  de

conciliações  com  governos  de  países  ditos  “em  desenvolvimento”  para  a

exploração de seus recursos naturais. Essa perspectiva do capitalismo global é

importantíssima para que consigamos construir um diálogo de forma coesa com

nossas alunas e alunos visando o entendimento de que a distribuição mundial dos

impactos  reproduzem,  de  forma  colonial  a  exploração  de  recursos  de  países

“subdesenvolvidos” em prol de industriais multinacionais, em que muitas dessas

tem sua matriz em países ditos “desenvolvidos”.

Outros coletivos que nos dão uma grande base teórica e metodologia para

boas  abordagens  socioambientais  no  ensino  é  o  coletivo  norte-americano

Crimethinc  (para  mais  ver  http://www.crimethinc.com/)  e  o  coletivo  brasileiro

Facção  Fictícia  (https://faccaoficticia.noblogs.org).  Esses  dois  coletivos,  assim

como  a  ELF,  trazem  abordagem  anarquista  em  diferentes  perspectivas,

https://faccaoficticia.noblogs.org/
http://www.crimethinc.com/


pontuando sempre as questões socioambientais e as problemáticas da civilização

capitalista.  Suas  análise  sempre  procuram  uma  abordagem  pós-colonial,  se

inspirando sempre em resistências de sociedades e grupos que vivem para além

do estado e contra este.

Achamos importante pontuarmos não só teóricos mas também ativistas,

pois  os  trabalhos  que  este  coletivos  realizam  podem  nos  inspirar  para

repensarmos a teoria em nosso locais de ensino, como também em atividades

que vão além da sala de aula.

Além desta abordagens críticas, parte do pensamento anarquista sempre

se  preocupou  em  dar  soluções  as  problemática  socioambientais,  não  que

consideremos que para se fazer uma crítica deve se ter uma ideia concretizada

das soluções, mas essas nos ajuda a pensar novas formas de se relacionar com

o mundo sem esquecer esse caminho revolucionário. Temos claro aqui que isso

pode acarretar diversos problemas para o docente, porém, essa visão pode ser

abordado  de  forma  didática,  se  adequando  as  distintas  realidades  que

professoras e professores encontram em sala de aula.

Gelderloos,  em  seu  magnífico  texto  “Una  Solución  Anarquista  Al

Calentamiento  Global”  (2013),  propõem  de  maneira  lúdica,  sem  perder  uma

abordagem emancipatória, diversas formas de organização social não capitalista,

a fim de “...romper de una vez por todas com las instituiciones existentes y las

soluciones  falsas  que  ofrecen.”  (Idem).  Suas  ideias  são  inspiradas  em

comunidades  indígenas,  em  saberes  tradicionais,  passando  por  práticas  de

permacultura e soluções sustentáveis de produção de energia incompatíveis com

a  atual  civilização  capitalista.  Seu  textos  nos  dão  de  forma indireta,  diversas

temáticas  interessantes  sobre  soluções  ao  colapso  ambiental,  sem  porém

esquecer que várias dessas soluções, às vezes, são cooptadas pelo capital, como

o exemplo  de  algumas formas  de  permacultura,  de  agricultura  orgânica  e  de

formas de produção de energia  renováveis,  que,  porém,  dentro  da  civilização

capitalista, são impossíveis de terem impactos positivos significativos.

Reclus, já no final do século XIX, apontava para possíveis formas menos

impactantes  ao  meio,  criticando  muitas  formas  como  as  cidades  vinham  se

desenvolvendo  e  propondo  de  maneira  responsabilizadora  ao  homem  outras

formas de desenvolvimento (RECLUS, 2010). Este mesmo autor, em seu texto

sobre o ensino da geografia (RECLUS, 2014), nos aponta para uma importância



do  trabalho  de  campo,  da  observação  e  contemplação  da  paisagem afim de

compreendê-la.  Sabemos  que  em  muitas  escolas  faltam  recursos  para  a

realização de um trabalho de campo mais elaborado, porém como nos aponta

esse geografo  anarquista,  qualquer  trabalho de campo,  por  mais  simples que

seja,  podendo  ser  apenas  uma  análise  dos  arredores  da  escola  se  torna  de

extrema importância para a compreensão as práticas espaciais hegemônicas são

extremamente  degradantes  e  se  houver  algum  tipo  de  possibilidade,  pensar

alguma ação local ou algum projeto de extensão. Concordamos, portanto, com

Reclus da importância do “trabalho de campo” de vivenciar fora de sala de aula o

que  estamos  falando,  para  que  a  compreensão  do  teórico  seja  observada  e

vinculada a uma prática.

Ainda de acordo com soluções anarquistas anti-Antropoceno e que podem

contribuir para uma um aprendizado socioambiental, Bookchin nos aponta para o

fim das hierarquias, 

“Nenhuma libertação será completa, nenhuma tentativa de criar harmonia

entre os seres humano e entre a humanidade e a natureza poderá ter êxito

se não forem erradicadas todas as hierarquias e não apenas a de classe,

todas as formas de dominação e não apenas a exploração econômica.”

(Bookchin, 2010. P.22)

Portanto, uma abordagem socioambiental pedagógica deve combater todas

as  formas  de  hierarquias,  pois  “Uma  sociedade  ecológica  deve  ser  não-

hierárquica e sem classes, deve eliminar mesmo o conceito  de dominação da

natureza” (Idem), que é o cerne do sistema sociopolítico econômico hegemônico

da sociedade atual.

4 - A fins de conclusões, sem finalizações

Se torna claro para nós que as contribuições anarquistas para com uma

educação socioambiental são de extrema importância. Esse pensamento e prática

nos  mostra  o  cerne  das  problemáticas  socioambientais  e  nos  propõem  de

diversas maneiras forma de pensarmos e abordarmos em sala de aula a temática

sem cairmos em discussões rasas.



Como foi analisado, o pensamento dicotômico entre sociedade e natureza

e a hierarquização da sociedade de um modo geral, contribuiu para um visão da

natureza como apenas um bem a ser  explorado em prol  do  desenvolvimento

humano. Cabe a nos, como educadoras e educadores, e para as e os que leem

esse artigo  e são ativistas  anarquistas,  combatermos essa hierarquização em

diversas escalas, como se propõem todo o pensamento anarquista.

Não  podemos  deixar  de  pontuar  que  a  perda  de  um  pensamento

revolucionário,  quando  abordarmos  as  questões  socioambientais,  esvazia  as

discussões  entorno  do  tema  e  contribui  para  as  maneiras  de  dominação

hegemônicas  que  tentam  pensar,  sem  sucesso,  formas  sustentáveis  de

desenvolvimento da sociedade capitalista.  Vimos que esta coloca,  de maneira

injusta, a culpabilidade na humanidade de forma geral, não indo as verdadeiras

causas do Antropoceno e criando assim um novo mercado, dito “ecológico”.

Se torna claro neste artigo que o pensamento e as praticas anarquistas nos

dão de forma coesa e inteligente temáticas e metodologias a serem abordadas

para a construção de uma educação socioambiental verdadeira e revolucionária,

e  que,  portanto,  não  fazendo  distinções  de  correntes  do  anarquismo,

conseguimos nos aprofundar bastante nos assuntos aqui abordados.
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