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“Por estágios sucessivos, os materiais brutos, heterogêneos uns em relação aos outros, entram em composição para levar à pedra filosofal, objeto da busca iniciática, naquilo que tem de unificadora. É assim que o longínquo ressoa no que está próximo. Por pouco que se esteja atento a isso, podemos ouvir nas coisas habituais o eco, mais ou menos ensurdecido, de um valor, de um modo de ser ou pensar vindo de outro lugar. As culturas, em seu momento fundador, souberam, assim, misturar no cadinho de sua tradição as múltiplas contribuições do estrangeiro”  Maffesoli, Michel. 2001. p. 102..

Uma proposta de Educação Ambiental
Os pensamentos presentes neste texto são parte de um trabalho de Mestrado Entre as Asas da Serra, dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, Unicamp, 2003. Orientação: Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues Amorim. desenvolvido por mim e duas professoras (Cecília e Lígia Os nomes aqui utilizados são fictícios.) do bairro da Serra,cidade de Iporanga, sul do estado de São Paulo, entre os anos de 1999 a 2001. 
Este trabalho foi desenvolvido com base em pressupostos e discussões realizadas no grupo de “Intervenções e Educação Ambiental” do Projeto “Floresta e Mar”  O projeto temático "Floresta e Mar: Usos e Conflitos no Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP" (processo FAPESP no.14514-1) foi desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM) da Unicamp, coordenados pelas Profas. Dras. Lúcia da Costa Ferreira e Alpina Begossi entre 1999 e 2002. Neste projeto, pretendíamos estudar os usos de recursos naturais e conflitos devido às restrições impostas pela legislação ambiental nas comunidades de interior e entorno de três Unidades de Conservação  (U.C.s) do Vale do Ribeira e Litoral Sul de São Paulo: PETAR, Área de Proteção Ambiental de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (APA-CIP) e Estação Ecológica da Juréia-Itatins (EEJI). As equipes envolvidas dividiram-se para o trabalho com três grandes temáticas: sobre os conflitos relacionados à implantação das U.C.s especificadas acima, os diferentes usos dos recursos naturais disponíveis na região e as “Intervenções e Educação Ambiental”, o grupo de EA.. Neste grupo propomos o desenvolvimento coletivo de discussões e de ações, seja dentro do próprio grupo, seja com os diversos grupos com os quais trabalhamos no Vale do Ribeira (SP) . As discussões desse coletivo foram a base para o desenvolvimento de grande parte do trabalho e, principalmente, da noção de Educação Ambiental utilizada aqui, noção, esta, construída coletivamente e na relação entre nossas discussões de textos, livros, artigos, teses e nossas idas e vindas ao Vale do Ribeira.
E para que esses espaços pudessem ser tecidos coletivamente, procuramos construir diferentes teias interligadas - projetos e propostas de atuação - de acordo com as características, pessoas, grupos e possibilidades que encontramos em cada localidade. Para isso, utilizamos uma metodologia de pesquisa que envolveu um extenso trabalho de levantamento de dados “sobre lideranças formais, não formais e potenciais, associações locais, organizações não governamentais e órgãos públicos que vêm desenvolvendo trabalhos ligados à temática sócio-ambiental na região”  Maria Rita Avanzi, et all (1999) p. 156. “Estão sendo chamados de líderes formais os representantes de grupos de interesse locais, tais como: escolas, instituições religiosas, associações de moradores, ONGs, etc. Líderes não formais são aqueles que não necessariamente pertencem a alguma organização, mas são referências para indivíduos ou grupos no momento de tomadas de decisões. Já os líderes potenciais são aqueles que começam a despontar como representantes e/ou referências para a comunidade. Para um esclarecimento sobre o conceito de grupos de interesse, cf. ISER, 1996”.
Com esse trabalho de levantamento e a relação com pesquisadores das outras equipes do Projeto “Floresta & Mar” pudemos nos aprofundar sobre os problemas que surgem com a implantação das U.C.s na região e tivemos contato com o conflito existente entre conservação ambiental e qualidade de vida.  Deste contato começamos a pensar nosso trabalho:

“Caminhar pela zona rural no Vale do Ribeira é estar de frente para este ponto nodal, em que se depara com comunidades que vivem em situação precária no que diz respeito à infra-estrutura e serviços básicos, como saúde e educação, imersas numa mata exuberante e rica do ponto de vista ecológico. Não se trata de engrossar as vozes de um discurso que por décadas tem objetivado a negação da problemática ambiental. Pelo contrário, o propósito é desenvolver um trabalho com estas comunidades, que compreenda conservação ambiental e direitos sociais como objetivos complementares e que, neste sentido, procure outras alternativas de desenvolvimento.
O trabalho vem sendo desenvolvido por um grupo constituído por pesquisadoras de diferentes áreas acadêmicas que desenvolvem projetos de pesquisa e intervenção educativa junto a organizações comunitárias, escolas e comunidades do Vale do Ribeira tendo como princípios comuns:
o reconhecimento do papel ativo do sujeito no processo do conhecimento;
	a preocupação com a democratização de saberes (científico e popular);
	a relação entre teoria e prática no processo do conhecimento“  Costa Pinto, Alessandra; et all. 2001..
Espaços e projetos que surgiram da mistura entre sensibilidades, vontades, desejos, cobranças internas e externas, cursos e busca por algumas definições. Mas, e a “Educação Ambiental”? De que Educação Ambiental estamos falando? 
Sentimos a necessidade de nos diferenciar de práticas que encontramos na região como a de alguns projetos de EA nos quais nos chamou a atenção a falta de discussão política, como se para pensar Educação Ambiental não fosse necessário incluir posicionamentos políticos e discussões ligadas aos problemas e conflitos das pessoas envolvidas. Procuramos, então, desenvolver nossas propostas de trabalho a partir da seguinte idéia:
“Partimos do pressuposto de que a educação ambiental está imbuída de um conteúdo político e de que a ação educativa situa-se numa ampla e complexa relação de conflitos histórica, social e culturalmente condicionados. Desta forma, compreendemos que para que este pressuposto seja internalizado à prática é necessário trabalhar sob a perspectiva da "pedagogia da demanda", que visa desencadear um processo gestor de iniciativas, propostas e soluções (GUTIÉRREZ & PRADO, 1999: 50). Segundo estes autores, o sentido do processo nasce do acontecer dinâmico, dos problemas percebidos na cotidianidade e da busca de solução [...] Com base nestas reflexões, procuramos direcionar nossas diferentes atuações educativas neste trabalho no sentido de  “contribuir para a conservação da biodiversidade, para a auto-realização individual e comunitária e para a auto-gestão política e econômica, através de processos educativos que promovam a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida” (SORRENTINO, 1998: 193). Entendemos que este objetivo se aproxima daqueles da educação popular comunitária, fundamentada no reconhecimento da diversidade cultural, no desenvolvimento da autonomia das pessoas, grupos e instituições e na promoção da cidadania. Seu motor é a melhoria da qualidade de vida, partindo do princípio que nos educamos na medida em que participamos ativamente dos processos sociais e sobre eles refletimos coletivamente. A educação popular compreende o momento de reflexão comunitária sobre a própria prática como culminante e desencadeador do processo educativo (GADOTTI & GUTIÉRREZ, 1993; GUTIÉRREZ PEREZ, 1994)”   Costa Pinto, Alessandra; et all. 2001..
Com essas idéias em mente, trabalhamos buscando contribuições para pensar uma Educação Ambiental para o Vale do Ribeira, ou seja, uma Educação Ambiental que guarde as características e peculiaridades da região e que leve em conta sua pluralidade cultural. E guarde, também, as especificidades de cada local e as especificidades de cada pesquisadora.
Procuramos, então, a construção conjunta de soluções com os moradores locais, a discussão das formas de Educação Ambiental existentes na região e o repensar da forma como os diferentes conhecimentos são tratados, procurando trabalhar com uma relação não hierárquica entre conhecimentos. Novas teias a se unirem às que já estavam sendo produzidas. Isso foi feito guardando-se as diferenças, as demandas existentes e os trabalhos já em andamento com os quais tivemos contato em cada localidade.
No bairro da Serra, um projeto (já em andamento) das professoras nos chamou a atenção: o “resgate histórico cultural” já citado anteriormente. 

Um projeto de “resgate histórico cultural”
O bairro da Serra, assim como o município de Iporanga e toda a região vizinha têm passado por inúmeras mudanças principalmente relacionadas à implantação do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR) com a conseqüente impossibilidade dos moradores locais de continuarem suas atividades de extração de recursos naturais da floresta e de agricultura e a “alternativa” do turismo para a geração de renda e emprego locais. Mudanças que, para Pedro Silveira Silveira, Pedro Castelo Branco. 2001.
,  trouxeram diversas modificações nas relações sociais como as relações de parentesco, de trabalho, religiosas e políticas: “As novas relações de trabalho criadas pela vinda de turistas, ou seja, resultantes da hegemonia das relações de trabalho capitalistas, formataram, por um lado, novas relações entre os moradores e, por outro, novas relações entre os moradores e pessoas vindas “de fora””. 
E é nesse movimento de mudança que cresce a idéia de fazer um “resgate histórico cultural” do bairro. Penso que buscamos, por meio deste projeto, a construção, a invenção de novos sujeitos para o bairro da Serra. Sujeitos que surgem na relação com o turismo, com os turistas, com as novas ordens que aparecem com esses outros, esses estranhos. Sujeitos estes, que não podem mais ter sua identificação exclusivamente por uma relação pura de classes, de dominantes e dominados, de pares de opostos, ou por eixos estruturantes da sociedade respaldados unicamente nos fatores econômicos e/ou ideológicos. Mas sujeitos que poderiam ser vistos dentro da complexidade fragmentada no que chamamos de pós-modernidade. Um movimento, portanto, de constituição, de invenção de sujeitos situados no pano de fundo da pós-modernidade. 
Linda Hutcheon nos traz as discussões de como a pós-modernidade e o pós-modernismo têm sido cunhados nos círculos filosóficos. 
“O pós-modernismo tentar instalar e reforçar, tanto quanto, escavar e subverter, as convenções e pressupostos que parecem nos desafiar. Assim, parece razoável dizer que o intuito inicial dos pós-modernos é des-naturalizar alguns conceitos dominantes de nosso modo de vida, é apontar que coisas que nós inconscientemente experienciamos como ‘naturais’ (que poderiam incluir, inclusive, o capitalismo, o patriarcado, o liberalismo)  são, de fato, ‘culturais’; feitos por nós mesmos, não dado para nós. Mesmo a natureza, do ponto de vista do pós-modernismo, não cresce em árvores”  Hutchean, Linda. 2002. p. 01-2.
Para ela, a pós-modernidade seria “a designação de um período ou ‘condição’ social e filosófica (...) envolvendo uma crítica ao humanismo e positivismo, e uma investigação da relação de ambos com nossas noções de subjetividade”. Discussão que se inicia nos debates sobre a noção de modernidade entre Jurgën Habermas e Jean-François Lyotard. “Ambos concordaram que a noção de pós-modernidade não poderia ser separada das noções de unidade e universalidade ou o que Lyotard chamou de ‘metanarrativas’. Habermas argumenta que o projeto da modernidade, baseado no conceito da racionalidade iluminista, está ainda incompleto e precisa ser finalizado” Idem. p. 23..
Lyotard, contrariamente a esse pensamento, traz a idéia de uma modernidade liquidada pela história e pelo início da “tecnociência”, que, para ele, modificou todo o conceito de conhecimento conhecido até então. Em contrapartida, Lyotard pensa que a pós-modernidade não se caracteriza mais por uma única e totalizante narrativa, mas por narrativas pequenas e múltiplas que não buscam uma universalização ou legitimação estável.
Narrativas que precisam e buscam espaço para que possam aparecer. E, aqui, podemos pensar, com Marisa Vorraber Costa, nas metodologias participativas de pesquisa como uma possibilidade de fazer emergir novas narrativas, de propor um novo caminho de produção de saberes que “subvertam os discursos hegemônicos (...) narrativas que contêm histórias de novos sujeitos e novas histórias que desinstalem as velhas identidades de suas privilegiadas posições de referência e normalidade”  Costa, Marisa Vorraber, 2002: 115.. As produções narrativas coletivas partindo da conexão de diferenças podem construir “a autodefinição de identidades comuns e quebrar o silêncio imposto por sistemas discursivos essencialistas e excludentes”.
 Uma alquimia que propomos surgir aqui: na mistura entre as metodologias de pesquisa participativa em Educação Ambiental e o trabalho de “resgate histórico cultural”, uma forma de possibilitar a construção e de fazer emergir novos sujeitos e novas possibilidades de identificação para um local.

Uma alquimia
Mas construir quais novos sujeitos? Quais novas possibilidades de identificação?
Uma constituição que passa pela relação com o outro. Outro que aqui escolhemos ser o turismo e todas as mudanças com ele chegadas. A memória, podemos pensá-la aqui, não como um simples refazer o passado, mas um retorno a ele, um retorno que traz ao presente, já de uma forma diferenciada, determinados pontos e idéias que ajudarão a repensar o presente em que se vive e o futuro que se planeja. “A memória na verdade mostra que o passado falta e abre a possibilidade de repetição, sempre em diferença, no futuro”  Amaral, Adriana C. L. 2000. p. 32. 
É importante ressaltar esse retorno em diferença ... Uma volta, um retorno, um resgate, em diferença. Não uma repetição simples, uma cópia, mas um movimento de retorno que volta diferenciadamente produtivo, repetidamente criativo. “A exigência de rememoração do passado não implica simplesmente a restauração do passado, mas também uma transformação do presente, tal que, se o passado perdido aí for reencontrado, ele [o presente] não fique o mesmo, mas seja, ele também, retomado e transformado”  Gagnebin, Jeanne Marie. 1994. p. 19..
A idéia de montar uma memória da comunidade pode ser vista como uma forma de compartilhar a memória entre as pessoas, um movimento de procurar o passado para repensar o presente e pensar o futuro, de pensar em ações futuras olhando para aspectos do passado vistos com olhos do presente. Mas, nesse movimento, há uma diversidade de produção de significados para os acontecimentos rememorados, para cada fala registrada. O que, nessa diversidade, é considerado importante de se registrar, de se resgatar?
Trago a partir daqui, um pouco das histórias, das falas, das memórias que foram buscadas no decorrer deste trabalho. São as falas  de entrevistas, conversas e da Ciranda de Senhoras (um evento que reuniu cinco senhoras da comunidade local para contar suas histórias aos/às alunos/as e professores/as da escola) que foram transcritas, recortadas, recoladas e revividas, de forma a compor pequenos trechos de histórias. Trechos que tentamos deixar com os desdobramentos que apareceram nas falas, com as diferenças e oposições, trazendo a multiplicidade das versões e visões explicitadas pelos entrevistados. 

Propomos, aqui, nos concentrar em toda a situação de entrevista, e não apenas nas respostas às perguntas formuladas, o que Rosa Maria Hessel Silveira chama de perspectiva da interação: “Da perspectiva de interação, não se pensa que existam afirmações ou posições de sujeitos ‘imparciais’. Existe apenas uma fala situada que alguém pode usar como dado, quando se tenta fazer sentido de fenômenos sociais ou culturais”  Silveira, Rosa Maria Hessel. 2002. p. 124.. 
Antes era tudo caminho. A estrada era caminho, como esses que vão para a roça. Era andando um atrás do outro. Antigamente viajava lá pela caverna do Alambari, do meio lá que pegava do outro lado do rio. Aqui em cima da estrada. Ainda não existia a ponte para atravessar o rio, a ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, em Iporanga. A balsa pegava o caminho que é o mesmo da estrada. Além de Iporanga a gente não conhecia mais nada. Só Apiaí. Mas Apiaí era muito difícil de ir. Iporanga mesmo era difícil da gente ir.
Falas situadas que são dadas por pessoas que estão também construindo sentidos ao que está sendo perguntado. Máscaras que podem ser usadas pelo entrevistador e pelo entrevistado. Perguntas que são formuladas procurando, intencionalmente, determinada resposta, e respostas que são dadas procurando, também intencionalmente, responder precisamente a esses anseios do entrevistado ou fugir deles. Um momento, portanto, de produção de sentidos e de fuga. 
Idéia que podemos estender para pensar a idéia de tradição pois, em grande parte das discussões e das falas das pessoas envolvidas neste trabalho a tradição é colocada e, muitas vezes, como a justificativa para o trabalho e para a importância do resgate. Do que se fazia e não se faz mais, do que se perdeu, do que não se quer perder, do que se quer resgatar. Homi Bhabha nos coloca uma questão para pensarmos sobre os fatos e pensamentos que são escolhidos como “tradicionais” ou importantes para serem recordados e revividos: 
“A enunciação da diferença cultural problematiza a divisão binária de passado e presente, tradição e modernidade, no nível da representação cultural e de sua interpelação legítima. Trata-se do problema de como, ao significar o presente, algo vem a ser repetido, relocado e traduzido em nome da tradição, sob a aparência de um passado que não é necessariamente um signo fiel da memória histórica, mas uma estratégia de representação da autoridade em termos do artifício do arcaico”  Bhabha, Homi K. 1998. p. 64-5..
Nas escolhas de quem entrevistar, nas perguntas proferidas e nas falas das professoras há a busca por elementos que possam identificar as pessoas da Serra, e com as quais elas possam se identificar. “Que é o resgate cultural? Então é: fazermos com que o aluno conheça sua própria identidade, sua própria família, sua própria história. A gente está trabalhando nesse sentido, [os alunos] estão trazendo, por exemplo, minha história, quando começou, quem são meus pais, meus avós, quando e como eles se conheceram”  Fala da professora Lígia, em reunião de HTPC do primário, abril de 2001..
Antes do Parque a gente trabalhava com lavoura. Todos os meus filhos foram criados na lavoura. O alimento era todo tirado daqui. A gente plantava feijão, arroz, mandioca. Uma mandioca deliciosa. Fazia farinha, socava o arroz no pilão. O arroz socado em pilão é bom, sustenta mais. Hoje as crianças não comem mais o arroz assim. Era uma fartura. Ah! Como era bom trabalhar na roça.  
Identificações e identidades que podemos pensar como construídas nas relações entre diferentes culturas, como diz Bhabha  Bhabha, Homi K. 1998. p. 21, no diálogo, negociação e articulação das diferenças culturais podendo, com isso, criar uma nova cultura que busque articular essas diferenças e as relações entre o “velho” e o “novo”. Uma nova cultura que traz traços das culturas particulares envolvidas, que nunca serão unificadas, mas sim, negociadas, interconectadas, traduzidas . A tradição se coloca nesse processo de tradução não pela persistência, não por estar sempre presente de uma mesma forma, mas por sua capacidade de aparecer como justificativa em certos momentos gerados por demandas. Tradição essa que se constrói, que se iventa, e que, então, se pode usar como justificativa. 
A parteira era a Celina. As mulheres tinham muitos filhos: nove, dez, treze... A maioria tinha os filhos na parteira. Eu tive só um no hospital, graças a Deus! Depois que tinha o neném tinha que ter o resguardo. Três dias no quarto deitada. Depois levantava e durante quarenta dias não podia fazer esforço, lavar cabeça, tomar banho no rio. Era só dentro de casa. A comida era sopa de frango, feijão. Eu comia arroz, comia feijão. Ah, e não era qualquer feijão, era um especial, bom... O feijão moiro. É um feijão assim diferente, menorzinho.

As lembranças podem inventar diversas identidades para o bairro da Serra, diversos sujeitos, diversas histórias com as quais as pessoas poderiam ter diversas identificações. Identidades, sujeitos, histórias e identificações que estão em movimento, sendo inventadas e reinventadas a cada momento, a cada fala.
Ao que podemos propor um parelelo com o que Derrida nos coloca a respeito do poder da memória: “Isto porque o poder da memória, de acordo com Jaques Derrida, não está em recuscitar o passado, mas em um ‘ato constitutivo do espírito que é limitado a seu próprio presente e orientado a caminho do futuro de sua própria elaboração’”  Amaral, Adriana C. L. 2000. p.31..
Buscas por saber o que modificou que poderia voltar, mas pensando um espaço onde seja possível a identificação pelos novos sujeitos que estão se formando, uma formação que se quer que aconteça na relação com o turismo mas sem que se percam as características peculiares da comunidade e das pessoas que nela habitam.
 Uma movimentação que vai procurar acontecimentos e sentimentos que retomem e revivam aspectos que possam trazer essas identificações com o bairro mas em uma relação com outro. Uma movimentação que traz outro movimento em si, o de enraizamento dinâmico: “Todo mundo é de um lugar, e crê, a partir deste lugar, ter ligações, mas para que esse lugar e essas ligações assumam todo o seu significado, é preciso que sejam, realmente ou fantasiosamente, negados, superados, transgredidos. É uma marca do sentimento trágico da existência: nada se resolve numa superação sintética, tudo é vivido em tensão, na incompletude permanente”   Idem.  p. 79..

Falas errantes, dinâmicas, nômades, no ir e vir de um assunto a outro, no fugir das questões mais problemáticas ligadas ao PETAR, no trazer os sentimentos e sensações e não apenas fatos datados, com nomes e espaços definidos. E, com esse movimento, a invenção de um lugar com características diferentes das que se constrói habitualmente com os discursos do ecoturismo e sustentabilidade para o Vale do Ribeira  Frases como “O Vale do Ribeira tem uma vocação natural para o ecoturismo” ou “Alto Vale do Ribeira: área de importância mundial para a preservação” trazem um pouco desses discursos construídos para a região. Essas frases foram retiradas de recortes de jornais sobre o PETAR, uma compilação que faz parte da dissertação de Mestrado de Luiz Afonso Vaz de Figueiredo (2000)..
A eletricidade chegou foi em 80. Tem pouco tempo! Quando vimos pela primeira vez ficamos admiradas! A gente conhecia lá de Iporanga. Foi uma festa! Teve arrastapé, um tal de ligar o ferro elétrico, a geladeira. Antes a gente punha brasa dentro do ferro. Eu pegava o ferro elétrico e até batia forte o coração de medo de choque! Mas com a luz é melhor. Ajudou muito a chegada da luz e da água. O banho agora é quente. Antes, no  calor, a gente tomava banho de rio, no frio a gente sofria, pegava no rio a água numa bacia e levava para casa. Tinha dia que chovia, a gente enchia um caldeirão assim. Agora melhorou pra gente.. era a gente gosta de morar nessas casas de alvenaria porque acostumou, principalmente pelo banho que é quente, na época de frio...

Um lugar com sentimentos, com pessoas que, ao mesmo tempo, se identificam com esse lugar, que dali querem sair, que o querem mudar, que ali querem permanecer e que para ali querem voltar.
Mas não é voltar a um lugar que já foi um dia desse ou daquele jeito, mas voltar a um lugar que está se construindo. Onde existiu muita coisa da qual se sente saudade e que se sabe que não voltará, como as roças, as criações, o viver dentro do mato.  E onde existiu mais cooperação entre as pessoas, onde nasceram muitos amores e amizades, onde famílias se construíram, onde se sabia o que existia na mata, onde tinha baile, festa – e isso se quer de volta. Um lugar que mudou e trouxe estrada, carro, eletricidade, água encanada, PETAR, turismo e, com eles, muitas famílias de volta à região – coisas que não se quer perder.
Uma dinâmica que pode forjar uma familiaridade com o lugar. “Familiaridade das coisas e das gentes, familiaridade do meio ambiente e das paisagens, dos costumes, das tradições e dos hábitos, tudo isso é permanentemente trabalhado por seu contrário. Aquilo que é estranho”   Maffesoli, Michel. 2001. p. 102..
Aqui se tornou bairro porque, quando no tempo das tropas, aqui era um ponto de parada para pernoite para se subir a serra. Posteriormente, começou a crescer e quando vinha o ônibus que passava por aqui, o Bairro já era ponto obrigatório de parada. Hoje o Bairro já está merecendo passar a distrito. Aqui também é ponto de distribuição de turismo. As pessoas que vão visitar as cavernas ficam aqui. E nós temos nessa região o maior conglomerado de cavernas do mundo, temos 247 cavernas nessa região.

Uma dinâmica que procura a construção de um lugar que fuja das tentativas de fixação. De pessoas que se recusam a aceitar tanto estabilizações do turismo e o PETAR como a melhor coisa que poderia acontecer para a região, como estabilizações de que isso foi a pior coisa que poderia acontecer.
Um lugar que passa de espaço a paisagem, passagem entremeada por significados, valores, memórias e sentimentos possíveis de identificações. Uma paisagem que se (des)configura nessa relação com as pessoas que ali moram. Paisagens, lugares, pedaços, espaços que são construídos culturalmente.
Relações e identificações múltiplas que Sílvia Serrão aponta que deveriam ser consideradas mais fortemente na criação e manutenção de áreas de proteção ambiental. Para esta autora, um dos motivos pelos quais existem tantos conflitos em áreas de preservação ambiental é a ausência de possibilidades de construção dessas múltiplas identificações com essas áreas, prevalecendo as impostas pelos discursos políticos e científicos  Serrão, Sílvia Maria. 2002. p. 187-94.. 
As metodologias participativas em Educação Ambiental puderam, aqui, trazer a contribuição de fazer aparecer e fortalecer discursos, conhecimentos e identificações de outros grupos sociais, novas formas de se ver, ouvir, pensar, sentir e contar sobre o bairro da Serra. Um movimento que traz, com o reviver de histórias, com a invenção de tradições, com a produção de momentos, a possibilidade de identificação das pessoas com esse local. Uma Educação Ambiental peculiar desse lugar. Uma Educação Ambiental para o bairro da Serra.
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