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Prefácio

Marcos Reigota1

É com dupla satisfação que escrevo o prefácio do livro “Educação ambiental:
conceitos, metodologias e práticas”, organizado pelos colegas Antonio Cezar Leal, Salvador
Carpi Júnior e Leonice Seolin Dias. A primeira delas é uma satisfação profissional, pois o livro
nos permite constatar a ampliação da temática que nos é tão cara; pela sua
institucionalização e presença nas universidades brasileiras, pelo surgimento de novos
autores e de releituras de textos produzidos no Brasil e no exterior nas últimas décadas.
Como testemunha e participante deste movimento é sempre gratificante observar como que
o empenho de uma “minoria ativa”, lá nos distantes anos 1970, foi determinante para que a
legitimidade e pertinência da educação ambiental se mantivessem e aglutinassem outros
aspectos, vozes, questionamentos e alternativas teóricas e práticas pedagógicas. Os artigos
aqui presentes ampliam o argumento esboçado acima, quando abordam temas tão variados
como a(s) relação (ões) da educação ambiental com outras áreas de conhecimento, como a
gestão ambiental, a saúde pública, a educomunicação e a museologia. Podemos também
constatar nesse livro a presença da relação da educação ambiental com a História e com a
Geografia, ampliando e solidificando uma longa parceira. Aqui a História e a Geografia nos
oferecem possibilidades concretas de ação utilizando conceitos fundamentais como os de
memória coletiva e de percepções ambientais. Encontramos também nesse livro

1

Doutor pela Universidade Católica de Louvain. Pós-doutorado na Universidade de Genebra. Realizou estágios
de pesquisa na London School of Economics and Political Science(1994); no Institut for Social Research of
Frankfurt (1997) com bolsa do DAAD/CAPES e com bolsa da Fundação Japão, na Josai International University
em Chiba (2000) e na Sophia University de Tóquio (2005). É membro honorário da Academia Nacional de
Educação Ambiental do México. Foi coordenador do GE Educação Ambiental da Anped, organizador do
"Simpósio Fundamentos da Educacão Ambiental," no Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América
Latina (Bruxelas), co-coordenador do GT "Ecologias outras" da Abrapso. Editor da Revista de Estudos
Universitários (2007-2013). Recebeu da OAB- São Carlos-SP, em 1998, o prêmio de "Personalidade do Meio
Ambiente-". Em 2005 foi homenageado pela Universidad Pedagógica Veracruzana do México e em 2006 pela
Associação Promissense Olho d’água de Proteção Ambiental de Promissão-SP. Pesquisador do CIIIEA-Centro
Internacional e Interdisciplinário de Investigación y Ensenãnza Aplicada (Oaxaca-México) financiado pelo DAAD.
Professor convidado (Lecturer) na Alice Salomon University (Berlim). Bolsista de produtividade científica do
Cnpq (Pq-nível 2).
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testemunhos e relatos e releituras da presença da educação ambiental no terceiro setor, nas
universidades, nas e com as comunidades e sua presença nas políticas públicas.
Os temas abordados vão dos rios, seu uso e descaso, assim como a importância que
tiveram para gerações passadas e, principalmente, para as atuais e futuras. Nessas páginas os
Rios Iguaçú e Tietê se encontram como velhos conhecidos. A presença de um artigo voltado
para o combate do Aedes aegypti e a prevenção da dengue reafirma os compromissos sociais
e políticos que têm caracterizado a educação ambiental brasileira desde os seus primórdios e a
sua ousadia em atravessar fronteiras e limites que tentam lhe (nos) impor.
Um ponto comum que a leitura desses artigos evidencia é o compromisso político
de ampliação e aprofundamento da cidadania. Existem várias e possíveis interpretações de
como cidadania é entendida e praticada no contexto brasileiro e internacional. Duas dessas
interpretações de cidadania merecem nossa atenção e a leitura dos artigos podem nos
auxiliar na sua compreensão e ampliação. Uma delas está voltada para o fortalecimento das
políticas públicas produzidas e administradas pelos poderes públicos para a população. Essa
compreensão de cidadania está bastante relacionada com a democracia representativa e
vulnerável aos interesses imediatos de grupos e pessoas que se apoderam (legitimamente
ou não) dos órgãos públicos e dos aparelhos ideológicos do Estado. Outra interpretação de
cidadania está relacionada com os movimentos políticos, sociais e culturais de
aprofundamento e de fortalecimento da autonomia da população frente aos órgãos públicos
e aparelhos ideológicos do Estado. Nesse sentido a cidadania é um processo político e
pedagógico, no qual os cidadãos e as cidadãs controlam o Estado, por meio de mecanismo e
participação política intensa e cotidiana. E as políticas públicas só podem ser realizadas com
a participação da população. Essa segunda concepção de cidadania está relacionada com os
princípios da democracia direta. Essa breve diferenciação é importante, pois ela marcou o
debate recente sobre as políticas públicas de educação ambiental no Brasil e creio que o
livro que temos em mãos permite que novas releituras sobre nossa atividade sejam
realizadas. Por outro lado essas duas formas de se pensar a cidadania, ou em outras
palavras, fazer política cotidiana por meio e com a educação ambiental visando ao bem
comum, envolveram muitos colegas, originando uma série de textos e intervenções
(políticas e acadêmicas) que reposicionam nossas atividades em outros contextos históricos,
sociais, culturais, políticos, pedagógicos e ambientais.
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Convido os leitores e leitoras deste livro a fazerem o exercício de contextualizar os
argumentos e práticas dos autores e autoras aqui reunidos, tendo como pano de fundo os
acontecimentos recentes no Brasil e no mundo (penso, particularmente, para ficarmos só
nos acontecimentos de 2015, no acidente de Mariana, nos discursos que reivindicam a volta
da ditadura civil-militar no Brasil, nos atentados terroristas em Paris e na longa caminhada,
pela Europa, dos milhões de refugiados dos países em guerra).
Estou convencido de que nós, educadores e educadoras ambientais, necessitamos e
estamos confrontados com a urgência do exercício de reflexão cada vez mais complexo e em
conexão com a vida cotidiana, para que nossas ações políticas e pedagógicas continuem
pertinentes, indagadoras e prenhes de devires e utopias de um mundo mais justo, solitário,
digno e ético. Com esse objetivo, a contribuição do livro “Educação ambiental: conceitos,
metodologias e práticas” é inestimável.
A segunda satisfação em ter sido convidado para escrever esse prefácio é pessoal e
peço licença para expô-la brevemente. Quando percorria as ruas de Tupã nos anos 1960 e 1970,
não poderia imaginar que um dia receberia um convite assim: Escrever o prefácio de um livro de
educação ambiental publicado em Tupã. Devo muito de minha formação aos familiares e amigos
dessa cidade e aos meus professores e professoras do Instituto Estadual de Educação Índia
Vanuíre de Tupã. Formação essa que me acompanha e sempre me faz refletir e atuar pelo
mundo afora. Nos últimos anos estive constantemente em Tupã e todas essas reflexões eram
inevitáveis. Por isso, escrever esse prefácio é também, para mim, o registro de outros e novos
aprendizados, relações e questionamentos. Muito obrigado e boa leitura.
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Apresentação

Trabalhar com educação ambiental significa pensar num futuro melhor para nosso
mundo e para as pessoas que aqui vivem, colocando em prática uma ação transformadora
das nossas consciências e de nossa qualidade de vida.
Considerando que a divulgação, disseminação e democratização de informações são
importantes tarefas educativas, com o livro “Educação ambiental: conceitos, metodologia e
práticas”, a ANAP dá mais um passo nesse sentido, corroborando com uma de suas missões,
que é a de “promover a educação ambiental, manter atenção permanente à formação de
valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a
prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais". Ao colaborar na
divulgação de ideias, conceitos, métodos, técnicas de pesquisa e experiências nessa área do
conhecimento e de atuação tão importante para o mundo atual, os leitores deste livro vão
encontrar inúmeras facetas da Educação Ambiental: a pesquisa científica, as atividades
práticas, a vinculação com a Educação Formal e com a Educação Não Formal...
Outra característica muito notória da Educação Ambiental é sua capacidade de
consistir em elemento integrador entre temáticas distintas, exemplificadas neste livro, na
aproximação de áreas como as ciências humanas, ciências naturais e saúde. Revela-se,
assim, outra qualidade desta obra, que é a de aglutinar profissionais e áreas distintas de
conhecimento, cada qual com experiências de vida distintas.
Assim, convidamos a todos terem contato com esse valioso conteúdo, que
certamente vai enriquecer cada pessoa que esteja interessada nos conceitos, nos debates,
questionamentos, experiências vividas, proposições, que fazem parte de uma Educação
focada na melhoria de nossas condições ambientais.

Leonice, Cezar e Salvador
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Capítulo 1
EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PERCEPÇÃO AMBIENTAL E
EDUCOMUNICAÇÃO
Leonice Seolin Dias2
Maurício Dias Marques3
Lucas Seolin Dias4

INTRODUÇÃO

O tema ou temática da presente abordagem gira em torno da “Educação”, como
caminho para o entendimento da Educação Ambiental, Percepção Ambiental e
Educomunicação. Procura-se discorrer um pouco sobre a educação e a comunicação
ambiental, aspectos inter-relacionados e interligados, iniciando-se pelo conceito da
educação, seu desenvolvimento histórico cultural, a evolução do pensamento. Em seguida,
procura-se o significado da Educação Embiental e sua evolução no tempo.
Convém atentar que a Educação Ambiental está intimamente ligada ao indivíduo
como ser social, portanto é importante a percepção individual como elemento da prática ou
disseminação da Educação Ambiental sob os olhares de cada ator do espaço social. Para
tanto, evidencia-se a contribuição de uma nova abordagem educativa a partir da evolução
dos meios de comunicação, que é a educomunicação, como também a educomunicação
ambiental como força propulsora de transformação de atitudes humanas ambientais.
O texto tem por objetivo inspirar reflexões para os que estão buscando orientação
para o início do estudo da Educação Ambiental, levantando várias abordagens para que
questionamentos sejam levantados e novas investigações venham processar-se.

2

Doutora em Geografia - Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Presidente Prudente-SP. E-mail:
nseolin@gmail.com
3
Mestre em Agronegócio e Desenvolvimento – Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Tupã-SP.
E-mail: mdmarques1985@gmail.com
4
Mestrando em Administração – Universidade Estadual de Londrina – (Discente em Comunicação Social Universidade Estadual de Londrina) de Londrina-PR. Email: lucas_seolin@yahoo.com.br
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A metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico, para conhecer diferentes
opiniões dos mais diversos autores, opiniões essas que, colocadas numa certa ordem
sequencial, possam auxiliar a consecução do objetivo proposto.

EDUCAÇÃO: REFLEXÕES E CONCEITOS
Antigamente confundia-se a educação com a obediência. O aprendizado era
imposto por meio do respeito forçado, de castigos ou tarefas, o que não encorajava os
educandos a compreenderem reflexivamente sobre o conteúdo proposto, podendo, até
mesmo, irritá-los. Mas, nos últimos anos, tem havido mudanças no modo de ensinar, tanto
nas escolas quanto nas universidades. Metodologias diferentes e novas tecnologias de apoio
fizeram com que a educação passasse por várias fases, processo este que faz parte da
história do Brasil e de outros países.
A Educação é e sempre foi um processo delicado e, dessa forma, quando se discute
acerca da “educação”, deve-se levar em consideração que é uma atividade complexa que
necessita de estratégias muito bem desenhadas para obter resultados satisfatórios. Por
exemplo, educar e ensinar um cidadão que cresceu sob os laços do regime ditatorial, no qual
a disciplina e a regra estavam presentes em todo momento, é muito diferente de educar e
ensinar um cidadão que cresceu já no final desse regime, o que também difere do ensino
àqueles cidadãos que cresceram com o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação.
Além disso, é notório que na Educação, a metodologia e a didática utilizada em
alguns grupos pode não funcionar em outros e isto faz parte da dinâmica do ensino. Assim, a
Educação deve reconhecer os aspectos históricos e culturais de um povo para desenvolver
da melhor maneira seu papel. Ela não está restrita à escola ou a instituições científicas, mas
presente em qualquer meio em que se transmita e compartilhe conhecimentos. Segundo
Camacho e Araújo (2014), isso ocorre porque a educação é uma construção a partir do modo
de vida dos grupos sociais, uma invenção da cultura desses grupos.
Afinal, a vida se mistura à educação. Em todos os espaços que interagimos,
participamos de um processo educativo. Em casa, na rua, na igreja, na escola, nos
movimentos sociais, nos coletivos, nos meios artísticos, etc. Todos esses espaços são
educativos. A educação existe mesmo sem a escola ou sem organização social complexa, em
sociedades estratificadas ou sem divisão social do trabalho, em sociedades com Estado ou
sem Estado, onde existe um sistema de ensino formal ou onde a educação ocorre somente
de maneira informal (BRANDÃO, 1988, apud CAMACHO; ARAÚJO, 2014).
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Portanto, na visão atual, a educação deixa de ser apenas aquisição de saberes
culturais, mas adiciona processos de reorganização do conhecimento com metodologias
modernas e atuais.
Teoricamente, a Educação é definida por Moran (2007, p. 14 -16) como sendo: “[...]
a soma de todos os processos de transmissão do conhecido, do culturalmente adquirido e de
aprendizagem de novas ideias, procedimentos, soluções, realizados por pessoas, grupos,
instituições, organizada ou espontaneamente, formal ou informalmente”.
Para Loureiro et al. (2003):
[...] uma prática social cujo fim é o aprimoramento humano naquilo que pode ser
aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes em uma cultura, de
acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Atua, portanto, sobre
a vida humana em dois sentidos: (1) desenvolvimento da produção social como
cultura, mesmo dos meios instrumentais e tecnológicos de atuação no ambiente;
(2) construção e reprodução dos valores culturais (LOUREIRO et al., 2003, p.12).

E, para Rodrigues (2001):
[...] o processo de formação humana, atua sobre os meios para a reprodução
da vida - e essa é sua dimensão mais visível e prática -, bem como coopera para
estender a aptidão do homem para olhar, perceber e compreender as coisas
para se reconhecer na percepção do outro, constituir sua própria identidade,
distinguir as semelhanças e diferenças entre si e o mundo das coisas, entre si e
outros sujeitos (RODRIGUES, 2001, p. 243).

Encontra-se na literatura várias conceituações acerca da educação. Segundo Calleja
(2008), as definições dadas por diversos autores, embora possam parecer diferentes, têm
muitos pontos em comum, especialmente por colocarem o indivíduo como sujeito central da
atividade, caracterizando a educação como um processo de influência sobre as pessoas,
conduzindo a sua transformação e capacitando-as para interagir com o meio. Em sua
conceituação, a educação é a ação que desenvolvemos sobre as pessoas que formam a
sociedade, com o fim de capacitá-las de maneira integral, consciente, eficiente e eficaz, o
que lhes permite formar um valor dos conteúdos adquiridos, significando-os em vínculo
direto com seu cotidiano.
Deve-se levar em consideração que educar não é uma tarefa fácil, é um trabalho
desafiante, pois exige empenho, persistência e confiança e muita paciência por parte dos
educadores. Reforça Travassos (2001, p. 2), que “educar é uma tarefa de dedicação e
envolve criação de planos de ação considerando conceitos, teorias, reflexões e o uso do bom
senso”. Para Freire, “educar não significa apenas transmitir conhecimento”, mas:
[...] educar é construir, é libertar o homem do determinismo, passando a
reconhecer o papel da História e onde a questão da identidade cultural, tanto em
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sua dimensão individual, como em relação à classe dos educandos, é essencial à
prática pedagógica proposta. Sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem
levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o
processo será inoperante, somente meras palavras despidas de significação real
(FREIRE, 1996, p. 28-33).

E para Moran (2000) educar é:
[...] colaborar para que professores e alunos, nas escolas e organizações,
transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os
alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional - do
seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção
e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e de
trabalho e tornar-se cidadãos realizados e produtivos (MORAN, 2000, p. 3).

Então, considera-se a educação como um saber fundamental para a formação do
sujeito. E, completa Brandão (1985, p. 07) “a educação é um elemento fundamental para saber,
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação”.
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo
ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para
ensinar, para aprender ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver,
todos os dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1985, p. 7).

De acordo com UTZIG (2010), a educação é vista como mola propulsora da
sociedade atual e pode ser identificada como arma de grande potência e um bem de valor
precioso. Além disso, é possível perceber que o sucesso da vida de qualquer cidadão está
condicionado à educação.
Neste sentido, muitas pessoas podem ter acesso à educação, isto porque, segundo
Brandão (1985):
[...] a educação está em toda parte, pode haver redes e estruturas sociais de
transferência de saber de uma geração a outra. A evolução da cultura humana
levou o ser humano a transmitir conhecimento, criando situações sociais. Essas
situações são necessárias quando percebemos que ‘a socialização é responsável
pela transmissão do saber’ (BRANDÃO, 1985, p.16).

Analisa-se uma educação que considera o homem, como proposto por Freire
(1983, p. 14), “não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem refletir
sobre o próprio homem” e a sua natureza. Isto porque, segundo Charlot (2005), o
homem não nasce pronto, ele se constrói a partir do que lhe é exterior e em contato com
outros iguais. E, reforça Utzig (2010), que os seres humanos são incompletos por estarem
“sendo” constantemente. Entender tal situação é se admitir como sujeito incompleto,
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inconcluso e inacabado, capaz de aceitar mudanças que se façam necessárias no ser,
promovendo uma abertura de consciência que favoreça o desconhecido, a curiosidade, a
comunicação e a transformação.
Para Abensur (2012), à medida que o ser humano estuda e compreende a sua
realidade, toma parte nela, transforma-se e transforma a sua realidade. Ainda, que o ser
humano constrói o seu eu a partir dessa relação homem-mundo e homem-homem.
Porém, apesar da complexidade da Educação, nas palavras de Freire (1979):
[...] o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado
momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como
pode fazer esta autorreflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está
em constante busca. Eis aqui a raiz da educação (FREIRE, 1979, p. 27).

Afirma ainda que a Educação é a ação que desenvolvemos sobre as pessoas que
formam a sociedade, com o fim de capacitá-las de maneira integral, consciente, eficiente
e eficaz, permitindo-lhes formar um valor dos conteúdos adquiridos, vinculando-os com
seu cotidiano.
Mas, quando e como a educação deve ocorrer? Alguns autores defendem a ideia de
a educação deve advir a partir de sua própria história, cultura e necessidades. Mas, para
Pereira e Pereira (2015), a Educação deve acontecer de forma natural, seguindo
gradativamente cada etapa da vida do ser humano. Ao educador cabe considerar o ser em
formação com as particularidades próprias de cada um. A arte da educação é a arte de
formar homens, por isso, o educador precisa ter consciência de suas ações, dos efeitos que
podem provocar na constituição de um novo ser, precisa agir considerando este ser em
formação como “pessoa humana”.
Neste contexto, o papel do educador é, portanto, criar condições para que isso
ocorra, criar situações que levem ao desenvolvimento desse potencial, que estimulem as
pessoas a crescerem cada vez mais (NUNES; MONTEIRO, 2014). Ressaltam que “esse criar
condições” pode ser observado nas palavras de Paulo Freire (1979, apud GADOTTI, 2006)
quando cita “ninguém educa ninguém, ninguém conscientiza ninguém, ninguém se educa
sozinho”, a significar que a educação depende de quem a incorpora e não de quem a propõe.
Logo, caberá à Educação, por meio de seus métodos de ensino, oportunizar a
curiosidade e o espírito crítico, trazendo abertura de enfrentamento de possíveis tensões
que possam ocorrer entre as pessoas (Pereira, 2002). Para Delors (2000):
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[...] ele se constituirá em um cidadão mais compreensivo, mais sociável, com
capacidade de compreender os outros e respeitar suas individualidades. Ressaltase que ‘o confronto através do diálogo e da troca de argumentos é um dos
instrumentos indispensáveis à educação do século XXI’ (DELORS, 2000, p. 98).

Ressalta-se que, apesar das inúmeras nuances do processo de ensinar, o homem
precisa da educação, que é um instrumento de “ensino e aprendizagem” e ao mesmo tempo
“aprendizagem e ensino”, para desenvolver suas potencialidades inatas, seus dons naturais,
para atualizar suas possibilidades que lhe são inerentes.
Nos últimos séculos houve um grande crescimento do conhecimento humano, com
amplo desenvolvimento das ciências e da tecnologia, ao mesmo tempo em que ocorreram
mudanças nos valores e modos de vida da sociedade: surgimento do processo industrial,
crescimento das cidades, aumento da utilização dos recursos naturais e geração de resíduos.
Essa profunda mudança cultural afetou também a percepção do ambiente pelos seres
humanos, que passaram a vê-lo como um objeto de uso para atender suas vontades, sem se
preocupar em estabelecer limites e critérios apropriados. Mas, surgem as consequências
dessa cultura moderna: esse modelo de desenvolvimento impacta fortemente o ambiente
natural, e gera problemas ambientais.
Esses problemas demandam uma preocupação maior com o meio ambiente e o
futuro da humanidade, surgindo o que se convencionou chamar mais recentemente de
Educação Ambiental.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: BREVE HISTÓRICO E CONCEITOS
A espécie humana, desde a sua origem, buscou formas de influir no meio ambiente
e de transformá-lo no sentido de atender às suas necessidades, mesmo que em certas
ocasiões essa transformação tenha se mostrado desfavorável (NUNES, 2009).
Os diferentes impactos ambientais ocorrem principalmente em função do tipo de
relação que o ser humano estabelece com o meio ambiente. Ao longo de sua evolução
enquanto espécie biológica, o homem desenvolveu sua organização social e, junto com ela,
criou sua cultura, gerando novas formas de relacionamento com a natureza.
Logo, a forma como a humanidade atua, produz e vive é produto de um modo de
pensar e agir em relação à natureza e aos outros seres humanos que remete há muitos séculos
(GONÇALVES, 1990; PELICIONI, 1998; PHILIPPI, 2005; FEITOSA, 2014). Assim, segundo os
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autores, a preocupação com a degradação ambiental não é nova. Ao longo da história, podem
se constatar diversos exemplos de denúncias em relação a impactos ambientais negativos,
provocados pela ação humana, bem como medidas que visavam ao seu controle.
Para Mendonça (2005), os problemas ambientais já ocorrem há alguns milênios. Por
exemplo, a madeira, um dos elementos mais utilizados ao longo da história, já se havia
tornado escassa na Grécia no final do século V a. C, e os romanos já reclamavam da poluição
do ar antes de Cristo. Outros exemplos de denúncias se sucederam na história, como Platão,
no ano 111 a. C. que já denunciava a ocorrência de desmatamentos e erosão de solo nas
colinas da Ática, na Grécia, ocasionado pelo excesso de pastoreio de ovelhas e pelo corte da
madeira (DARBY, 1956 apud FREIRE; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2010). O naturalista alemão
Humboldt, no século XII, divulgou a ocorrência de alterações no regime hídrico de um lago
na Venezuela em decorrência do desmatamento que ocorreu em suas margens (PINHEIRO,
2011). E, Patrick Geddes, um biólogo e filósofo escocês considerado o “pai” da educação
ambiental, também expressou a sua preocupação com os efeitos da revolução industrial
iniciada em 1779, na Inglaterra, pelo surgimento do processo de urbanização e suas
consequências para o ambiente natural (DIAS, 2002).
A preocupação com a degradação ambiental foi registrada também durante a Idade
Média (PELICIONI; PHILIPPI, 2005). Para os autores,
[...] o crescimento demográfico que na Idade Média alcançou o ápice, no século XIII
trouxe consequências dramáticas para a floresta, acarretando o escasseamento da
madeira e o aumento de seu preço. Para minimizar essa rarificação progressiva, no
começo do século XVI foram proibidas as serrarias hidráulicas na França, e, por sua
vez, na Inglaterra, as florestas dominiais foram protegidas. No fim do século XVI e
início do XVII, Bacon e Descartes reforçaram e ampliaram essa visão de mundo ao
atribuir às pesquisas científicas a função de proporcionar o conhecimento da fonte
inesgotável de recursos. Acreditavam que, quando se atingisse o saber e a verdade,
poder-se-ia tornar-se senhor e possuidor da natureza. Assim, reforçaram a ideia de
dominação da natureza pelos seres humanos em detrimento da relação mítica que
existia até então (PELICIONI; PHILIPPI, 2005, p. 354).

Como observado, os problemas ambientais, embora em pequena escala e
regionalizados, já eram presentes, mas não haviam atingido a dimensão atual com ameaça
de extinção de inúmeras formas de vida, inclusive a do homem. Passa-se então a discutir em
conferências e publicações os temas relacionados ao meio ambiente.
Em 1923, em Paris, após algumas tentativas anteriores à Primeira Guerra Mundial,
finalmente, aconteceu o I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza. Essa época
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correspondeu à fase em que a ecologia se constituiu como ciência (FREIRE; OLIVEIRA;
VASCONCELOS, 2010).

Em 1946, na Basiléia (Suíça), após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a
Conferência para a Proteção Internacional da Natureza, promovida pela Liga Suíça para
Proteção da Natureza (GEORGE, 1973).
Em 1948, instalou-se a Comissão Internacional de Proteção da Natureza sob os
auspícios da Unesco, e nesse ano criou-se a União Internacional para a Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), cujo objetivo era assegurar a perpetuidade dos
recursos naturais, tendo como ponto de apoio bases científicas sobre a formação e dinâmica
dos ecossistemas (URBAN, 1998; PINHEIRO, 2011).
Em 1962, ocorreu a publicação do livro Silent Spring (A Primavera Silenciosa) da
bióloga Rachel Carson que foi um dos acontecimentos apontados como mais significativos
para o impulso da revolução ambiental, uma vez que chamou a atenção da opinião pública
para as alterações e as ameaças ao meio ambiente (LE PRESTE, 2000).
Aqui, abre-se um parêntese para mencionar que o termo Educação Ambiental,
citado também como EA, foi adotado pela primeira vez em um evento de educação,
promovido pela Universidade de Keele, no Reino Unido, no ano de 1965.
Em 1972, em Estocolmo (Suécia), a Organização das Nações Unidas promoveu a
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (conhecida como a Conferência
de Estocolmo). De acordo com Dias (2000), pela primeira vez os líderes dos principais
países industrializados discutiram questões ambientais. Participaram desse evento 113
países. A principal recomendação dessa conferência foi que deveria ser dada ênfase à
educação ambiental como forma de se criticar e combater os problemas ambientais
existentes na época. Além disso, denunciou-se a devastação da natureza que ocorria
naquele momento, deliberando que o crescimento humano precisaria ser repensado
imediatamente (PEDRINI, 1997).
Em 1975, em Belgrado (na ex-Iugoslávia), aconteceu I Seminário Internacional de
Educação Ambiental, com participação de especialistas de 65 países, o que resultou em um
documento denominado “Carta de Belgrado”, e nesse evento a EA tornou um objetivo
educativo. Objetivou-se uma nova ética planetária para a erradicação da pobreza,
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analfabetismo, fome, poluição, exploração e dominação humana e sugeriu-se também a
criação de um Programa Mundial de Educação Ambiental (PEDRINI, 1997).
No Brasil, a partir de 1975, de acordo com Dias (2000),

[...] alguns órgãos estaduais brasileiros voltados ao meio ambiente iniciaram os
primeiros programas de educação ambiental em parceria com as Secretarias de
Estado da Educação. Ao mesmo tempo, incentivados por instituições internacionais
‘disseminava-se no país o ecologismo, deformação de abordagem que circunscrevia
a importância da educação ambiental à flora e à fauna, à apologia do “verde pelo
verde”, sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem consideradas nas
análises (DIAS, 2000, p. 81).

Ressalta-se, ainda, que no Brasil, em 1975, ocorreu o Primeiro Encontro Nacional
sobre Proteção e Melhoria do Meio Ambiente, promovido pelo Governo Federal.
Em 1977, em Tbilisi (na ex-URSS), aconteceu a Primeira Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental promovida pela UNESCO e o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Especialistas de todo o mundo definiram os

princípios e objetivos da educação ambiental, além de formular as recomendações para a
atuação internacional e regional sobre o tema. Nesse mesmo ano era criado o primeiro
documento brasileiro sobre Educação Ambiental, que foi assinado pela Secretaria Especial
do Meio Ambiente e pelo Ministério do Interior, denominado "Educação Ambiental"
baseado na Conferência Internacional de Tbilisi (1977).
Em 1983, a Assembleia Geral da ONU criou, por iniciativa do PNUMA (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente), a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CMED), com a missão de promover o diálogo entre países ricos e pobres
sobre as questões de meio ambiente e desenvolvimento e de definir formas de cooperação
entre ambos. Esse relatório propôs a reconciliação do desenvolvimento com a proteção
ambiental e introduziu na agenda internacional a noção do que foi chamado
desenvolvimento sustentável, ou durável (GANEM, 2007).
Em 1987, em Moscou (na ex-URSS), ocorreu a III Conferência Internacional sobre
Educação Ambiental, reunindo “educadores ambientais” de 100 países vinculados a
organizações não governamentais. Nesse encontro reforçou-se os princípios e objetivos
traçados em Tblisi. A educação ambiental deveria formar os indivíduos, desenvolver
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habilidade e disseminar valores e princípios que permitissem à sociedade elaborar propostas
para solução dos problemas ambientais.
Segundo Feitosa (2014), outras Conferências se sucederam, tais como: Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92; Conferência de
Thessalonik - Grécia, 1997; Conferência de Johannesburgo – Rio + 10 na África do Sul, 2002.
Desta última, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável – DEDS (2005 – 2014), como forma de implementar as
recomendações e acordos estabelecidos pelas Conferências até então realizadas.
Já com relação à definição de EA, segundo a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade - SECAD (2007), novas denominações, para conceituar a EA,
foram efetuadas a partir do final dos anos 1980 e início da década de 1990, como a
alfabetização ecológica (ORR, 1992), a educação para o desenvolvimento sustentável (NEAL,
1995), a educação para a sustentabilidade (O’RIORDAN, 1989; IUCN, 1993), a ecopedagogia
(GADOTTI, 1997), ou ainda, a educação no processo de gestão ambiental.
Para muitos, segundo Adams (2005), a EA restringe-se em trabalhar assuntos
relacionados à natureza: lixo, preservação, paisagens naturais, animais, etc. Dentro desse
enfoque, a EA assume um caráter basicamente naturalista. Porém, para o autor, atualmente,
a EA assume um caráter mais realista, embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e
o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de
desenvolvimento e progresso (pensamento positivista). Neste contexto, a EA seria
ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável (apesar de polêmico o
conceito de desenvolvimento sustentável), tendo em vista ser o próprio "desenvolvimento"
o causador de tantos danos socioambientais.
Teoricamente, a definição de Educação Ambiental varia de interpretações, de
acordo com cada contexto, conforme a influência e vivência de cada um. A Política Nacional
de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, apresenta em seu art. 1º:
Entende-se por EA os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).
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Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução
CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO/CONSELHO PLENO), art. 2°:
A EA é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que
deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com
a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade
humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental.

E, para a Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977):
A EA é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos,
objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em
relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres
humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também
está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem
para a melhora da qualidade de vida.

Vários autores também a definem. Reigota (2012, p.13) conceitua EA como sendo
uma educação que considera “a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais
entre a humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos”.
Loureiro (2004, p. 66), a EA “é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na
própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências
pedagógicas e do ambientalismo, que têm no “ambiente” e na “natureza” categorias
centrais e identitárias da EA”.
E, para Layrargues (2002), é
[...] um processo educativo eminentemente político, que visa ao desenvolvimento
nos educandos de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores
sociais geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. Busca uma
estratégia pedagógica do enfrentamento de tais conflitos a partir de meios
coletivos de exercício da cidadania, pautados na criação de demandas por políticas
públicas participativas conforme requer a gestão ambiental democrática
(LAYRARGUES, 2002, p. 169).

Para Sauvé (2005), a Educação Ambiental não é uma “forma” de educação”, não é
“ferramenta” para resolução de problemas ou de gestão do meio ambiente. É uma
dimensão essencial da educação fundamental, base do desenvolvimento pessoal e social,
relação com o meio em que vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada. Visa introduzir
dinâmicas sociais em redes mais amplas de solidariedade, promovendo abordagem
colaborativa e crítica das realidades socioambientais. O objeto da EA é nossa relação com o
meio ambiente.
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Como observado, as muitas definições sobre Educação Ambiental se completam,
definindo como um processo pelo qual as pessoas possam aprender sobre o funcionamento
do meio ambiente, a dependência dele, a utilização dos recursos naturais, e como promover
a sua sustentabilidade (DIAS, 2003).
Com relação aos objetivos da EA, Rodríguez (2014) afirma que a EA tem como
propósito básico incorporar a cultura ambiental nas percepções, comportamentos e nos
imaginários das populações. Fritzsons e Mantovani (2004, p.01) asseguram que o objetivo
“é a conservação da natureza por indivíduos conscientes do seu papel como agentes da
história do planeta”.
Para isto, a Educação Ambiental deve ser capaz de extrapolar as relações comumente
existentes que permeiam as relações entre os homens, e atingir uma compreensão que vai
além dos valores normalmente conhecidos. Cascino (2000) registra que a EA
[...] deve tratar das questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma
perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais
relacionados com o desenvolvimento do meio ambiente, tais como população,
saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e da fauna,
devem ser abordados dessa maneira (CASCINO, 2000, p. 95).

E, Pelicioni (1998) afirma que a EA tem como objetivo, portanto, formar a consciência
dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida, de modo a levar a adoção de
comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos e processos ecológicos
do meio ambiente. A Educação Ambiental deve, necessariamente, transformar-se em ação.
Segundo Marques e Dias (2014), pensar em EA essencialmente teórica, utilizando-se
da capacidade intelectual, mas esquecer-se da prática das inter-relações sociais, da
participação, da interação e, portanto, da mudança de hábitos e/ou comportamentos, seria
situá-la como disciplina isolada, tão só como acúmulo de saber. Para que isso ocorra, é
preciso refletir a EA com maior critério e tratá-la como processo educacional que deve ser
aprendido, construído e sistematizado, considerando-se a totalidade do ser humano.
Em Carvalho e Silva Junior (2014), verifica-se que por meio da EA é possível despertar
no individuo uma vontade de mudar o presente e construir o futuro, através de suas atitudes e
comportamentos individuais, com responsabilidade sobre suas ações, e, conforme Nunes
(2007), de acordo com o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental propõe que
pensemos nas gerações futuras, garantindo condições necessárias para a sobrevivência.
Ressalte-se que a EA surgiu como resposta à preocupação da sociedade com o
futuro da vida. Mas, dentro do contexto atual, surge como um instrumento no processo de
mudança dos comportamentos, a fim de despertar as pessoas para os problemas que os modelos

24 - Leonice Seolin Dias, Antonio Cezar Leal e Salvador Carpi Junior (Orgs)

de desenvolvimento econômico dos séculos passados causaram e ainda afetam direta ou
indiretamente a qualidade de vida, procurando trocar comportamentos degradadores por
relacionamentos harmônicos entre homem e meio ambiente.
Dessa forma, a EA é um processo complexo, que requer mudança de intelecto
conjuntamente com mudança de hábitos e comportamentos. Isto porque entende-se que o
saber isolado, fragmentado, buscado por meio de paradigmas a que estamos acostumados,
não é capaz de prover tudo o que implica esse processo educacional, razão pela qual a
interdisciplinaridade faz sentido (MARQUES; DIAS, 2014).
A educação ambiental por ser interdisciplinar; por lidar com a realidade, por adotar
uma abordagem que considera todos os aspectos que compõem a educação –
socioculturais, científico-tecnológicos, éticos, e ecológicos - pode e deve ser o agente
otimizador de novos processos educativos, por ser catalisadora de uma educação para uma
cidadania consciente (DIAS, 2004). E isto é possível porque, segundo Stolz e Vaz (2009), a EA
vem mostrar que o ser humano é capaz de gerar mudanças significativas ao trilhar caminhos
que levam a um mundo socialmente mais justo e ecologicamente mais sustentável, devendo
sempre trabalhar o lado racional e estruturado juntamente com o lado sensível a fim de
despertar o interesse, o engajamento e a participação de indivíduos em assuntos
relacionados a temas socioambientais.
Segundo Spironello, Tavares e Silva (2012), nos dias atuais a EA deve ser um
processo educativo, permanente e contínuo, com o objetivo de apontar caminhos para
manutenção dos recursos naturais e a qualidade de vida da população. Busca-se envolver
nos indivíduos a percepção ambiental.

PERCEPÇÃO AMBIENTAL: REFLEXÕES E DEFINIÇÕES
De acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss (2009), o termo percepção possui
considerável variabilidade de significados por causa das suas diferentes definições em
variadas áreas do conhecimento. Derivado do latim perceptivo, que significa “compreensão,
faculdade de perceber”.
O psicólogo Hochberg (1973, apud ALTEMBURG, 2011), afirma que a percepção é
um dos mais antigos temas de especulação e pesquisa no estudo do homem [...]. Estudamos
a percepção numa tentativa de explicar nossas observações do mundo que nos rodeia. Ainda
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segundo esse autor, o estudo da percepção começou muito antes de existir a ciência da
Psicologia, sendo as primeiras pesquisas obras de fisiologistas e físicos.
Já a palavra “percepção”, do ponto de vista da Psicologia, pode ser definida como o
processo de organizar e interpretar dados sensoriais recebidos (sensações) para
desenvolvermos a consciência do ambiente que nos cerca e de nós mesmos, ou seja, a
percepção implica interpretação (DAVIDOFF, 1983). A percepção também é conceituada por
Dorin (1984) como sendo o procedimento pelo qual compreendemos aquilo que é externo a
nós. Segundo o autor, “é um processo pelo qual tomamos consciência imediata dos objetos
e fatos e de suas relações num dado contexto ambiental” (DORIN, 1984, p. 163). Percepção é
sempre uma interpretação pessoal de um evento externo.
No aspecto da percepção ambiental, Robbins (1999), define-a como a maneira
como os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais, a fim de dar
sentido ao seu ambiente. E, Doron e Parot (2001, p. 570), a percepção indica uma “função
de captação de informação dos acontecimentos do meio exterior, ou do meio interno, pela
via dos mecanismos sensoriais”.
A percepção fornece ao indivíduo a capacidade de relacionar-se com seu entorno,
percebendo o ambiente externo a partir dos sentidos fundamentais (visão, audição, olfato,
tato, paladar), porém é por meio da cognição que a informação é processada, selecionada e
armazenada, de acordo com o interesse e a necessidade do indivíduo, além de adquirir um
significado (LIMA, 2003 apud ZIEMBOWICZ et al., 2009)
A percepção é algo flexível e, em geral, as expectativas dos indivíduos influenciam
suas percepções de diversas maneiras. Ao longo da vida diária, as percepções das pessoas se
adaptam continuamente ao meio que as cerca, tendendo a dar ênfase aos aspectos da
realidade que se encontram em harmonia com suas crenças (BARROS, 2012).
Segundo Noronha (2007), a compreensão da experiência perceptiva é diferente de
individuo para individuo no tempo e no espaço. A percepção é um processo muito mais
subjetivo do que se crê usualmente.
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que cada indivíduo percebe o ambiente por
meio de inúmeros filtros. Reforça Melazo (2005), afirmando que a percepção individual:
[...] ocorre por meio dos órgãos dos sentidos associados a atividades cerebrais.
As diferentes percepções do mundo estão relacionadas às diferentes
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personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais, à
educação e à herança biológica. Os estímulos sensoriais, os sentimentos
relacionados ao espaço e a paisagem originam-se de experiências comuns
voltadas para o exterior (MELAZO, 2005, p. 47).

Na visão de Freitas (2009), a percepção é individual. O meio em que o indivíduo está
inserido, bem como suas motivações, expectativas, valores, emoções e experiências
influenciam na percepção.
Diante disso, de acordo com Melazo (2005), o ambiente natural, assim como os
ambientes construídos, são percebidos de acordo com os valores e as experiências
individuais dos homens onde são atribuídos valores e significados em um determinado
grau de importância em suas vidas. A percepção ambiental não é apenas uma percepção
sensorial, estabelecida pelos sentidos, mas envolve outras formas de perceber e
interpretar o ambiente vivido.
Conforme a UNESCO (1973), referindo-se à proteção de áreas naturais, uma das
dificuldades para a proteção dos ecossistemas naturais está na existência de diferenças de
percepções de valores e da importância dos mesmos entre os indivíduos de culturas
diferentes ou de grupos socioeconômicos que desempenham funções distintas, no plano
social, nesses ambientes.
É inevitável que a percepção influencie o comportamento humano e faça com que
seus entendimentos, sentimentos e aprendizados comportem-se de acordo com a relação
ao meio em que vive, ao meio natural em que está inserido.
Carpi Junior, Silva e Linder (2014), destacam que a percepção ambiental é capaz de
refletir características interpretativas do ser humano pautadas em experiências,
sentimentos, sentidos e observações que certamente são capazes de conferir o arcabouço
de estudos e ações que compreendem o planejamento territorial local. Entretanto, as ações
participativas só se concretizam ao considerar o meio em que a sociedade se apresenta,
pertence e percebe e assim estabelece condições de se reproduzir enquanto moradores de
uma área que apresente recursos naturais finitos e com poucos investimentos aplicados na
melhoria de qualidade de vida.
A percepção ambiental é uma das práticas que colabora com a implantação da
educação ambiental e pode ser definida como a tomada de consciência do homem, ou seja,
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o ato de perceber o ambiente em que está inserido, aprendendo a amá-lo e a cuidá-lo
(CAMPOS; NEHME; COLESANTI, 2011).
A percepção ambiental pode ser compreendida como o primeiro estágio para a
formação do conhecimento e da conscientização ambiental, segundo Canepa (2004, p.11).
Neste sentido, acrescenta Macedo (2005, apud FREITAS et al., 2010), salientando que:
[...] a percepção ambiental é pré-requisito para se atingir diferentes níveis de
conscientização ambiental. O somatório de percepção e conscientização ambiental,
com conhecimento científico, são os vetores que apresentam potencial para se
promover a efetiva conservação ambiental. O nível de conscientização ambiental
de cada indivíduo está diretamente relacionado ao grau de percepção ambiental do
mesmo (FREITAS et al., 2010, p. 988).

O conceito de “percepção ambiental” é embasado nas diferentes maneiras sensitivas
que os seres humanos captam, percebem e se sensibilizam pelas ocorrências, manifestações
dos fatos, fenômenos, realidades e mecanismos ambientais observados (MACEDO, 2000).
O processo de percepção ambiental, entendido aqui como um “processo mental de
interação do indivíduo com o meio ambiente, dá-se através de mecanismos perceptivos
propriamente ditos e, principalmente, cognitivos” (DEL RIO, 1996, p. 3).
Macedo (2000 apud BARROS, 2012) também conceitua percepção ambiental
como sendo:
[...] as diferentes maneiras sensitivas que os seres humanos captam, percebem e se
sensibilizam pelas realidades, ocorrências, manifestações, fatos, fenômenos,
processos ou mecanismos ambientais observados “in loco”. Realça-se a
importância da percepção ambiental principalmente por ser a mesma, considerada
a precursora do processo que desperta a conscientização do indivíduo em relação
às realidades ambientais observadas (BARROS, 2012, p. 219).

Outros autores, como Fernandes et al. (2004, p. 01) entendem a “percepção
ambiental como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato
de perceber o ambiente que está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo”.
Masson (2004, p. 34), conceitua a percepção ambiental como sendo “um processo que
permite a interação do individuo com o meio onde ele vive”. E Okamoto (2003, apud CUNHA,
2013, p. 02) compreende que a “percepção ambiental é a visão individual do ambiente, acerca
do contexto, que o leva a reagir de forma diferente com o meio a sua volta”.
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Para Soulé (1997) citado por Freitas (2009) “há muitas formas de ver a biosfera”.
Cada ser humano é uma lente única, fundamentada e polida com temperamento e
educação. Sendo assim, o entorno individual é percebido de maneira exclusiva.
Então, a percepção ambiental ocorre a partir do conhecimento e do entendimento
do indivíduo em relação ao meio em que está inserido, sofrendo influências das esferas
sociais e culturais. De forma geral, a percepção está presente em todo o tempo na vida do
homem, pois este está sempre buscando entender o mundo que o cerca e na medida desse
entendimento, interagindo com ele (MARQUES; COLESANTI, 2001).
Logo, por meio da percepção ambiental, pode-se atribuir valores e importâncias
diferenciadas ao meio ambiente. A percepção influencia o comportamento humano. Os
hábitos pessoais refletem as propriedades de valor de um individuo, e o tratamento com a
consideração para com o ambiente requer ênfase nos valores ambientais (MACEDO, 2000).
Deve-se considerar que os estudos sobre a percepção ambiental são de extrema
importância, pois têm como um dos principais objetivos pré-diagnosticar as necessidades
de conhecimento de um determinado segmento de estudo e a partir deste, criar um
programa de educação ambiental voltado para as deficiências identificadas (FERNANDES
et al., 2004). Freitas (2009) acrescenta, ainda, que o primeiro passo para se elaborar uma
metodologia conservacionista é identificar a percepção ambiental dos indivíduos.
Diante do exposto, observa-se que a educação e a percepção ambiental
despontam como ferramentas na defesa do meio natural, e ajudam a reaproximar o
homem da natureza, garantido um futuro com mais qualidade de vida para todos.
Neste caminho, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para
que possamos compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente,
suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas
(MARQUES; COLESANTI, 2015).
Logo, a educação e percepção ambiental despontam como armas na defesa do
meio natural, e ajuda a reaproximar o homem da natureza, garantindo um futuro com mais
qualidade de vida para todos, já que desperta uma maior responsabilidade e respeito dos
indivíduos em relação ao ambiente em que vivem (FERNANDES et al., 2004).
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homem/natureza necessitam dialogar, formar um processo comunicacional para a
educação, mormente em nossos dias em que os meios de comunicação se proliferam. Daí
então, interessa entender um pouco sobre a educomunicação.

EDUCOMUNICAÇÃO: NOVO CAMPO DE INTERFERÊNCIA SOCIAL
Na visão de Melo e Lima (2007), a partir de algumas das concepções da Educação e
da Comunicação e os efeitos de cada uma delas na vida das pessoas e na configuração da
sociedade brasileira, a Educomunicação apresenta-se como uma possibilidade de construção
do sujeito e de sua relação com o meio ambiente.
No contexto amplo da “educação” e da “comunicação”, os temas são complexos e
amplos. As possibilidades de exploração e estudos das interfaces entre as duas grandes áreas do
conhecimento são inesgotáveis. Além disso, Educação e Comunicação são necessidades exigidas
em todos os campos em que prevalecem as relações humanas e técnicas (KENSKI, 2008).
Segundo Brasil (2006), com a presença cada vez maior dos meios de comunicação
social nas residências, foi possível compreender que a formação das pessoas não é mais uma
tarefa exclusiva da família e da escola, tampouco de pais e professores. A comunicação tem
uma relação muito forte e direta com a Educação.
Assim, a massificação da comunicação com a proliferação e o abrangente
crescimento do papel dos meios de comunicação na atual sociedade se configura como
ponto de partida dos estudos acadêmicos em torno do binômio Comunicação e Educação,
binômio este que se atém a pensar os processos e os sistemas comunicacionais e de
conhecimento nos últimos anos e seus desdobramentos práticos no que tange ao papel que
exerce a Comunicação sobre a Educação (PROETTI, 2011).
Para Freire e Carvalho (2012),
[...] a educação e a comunicação são consideradas essenciais na construção social e
no desenvolvimento humano. Juntas, as duas ciências podem proporcionar
melhorias para o campo educacional e para sociedade. Por certo que os meios de
comunicação exercem influência nas vidas das pessoas, portanto a integração
dessa área com a educação possibilita a formação de indivíduos conscientes,
informados e participantes da dinâmica social (FREIRE; CARVALHO, 2012, p. 01).
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Perruzo (2002) enfatiza que
[...] os estudos sobre a educação e comunicação tendem a enfocar as relações e as
inter-relações entre os dois campos do conhecimento, principalmente a questão do
ensino-aprendizagem enquanto mediada por um processo comunicativo; da
utilização de meios de comunicação na educação presencial, nas instituições de
ensino; do papel da mídia no processo de educação; da educação para a recepção
crítica das mensagens transmitidas por meio dos meios massivos, especialmente da
televisão. Trata-se de uma linha de estudos em expansão e que tem trazido
contribuições significativas para a compreensão de tais fenômenos, no entanto
ainda não é suficientemente compreendida e valorizada pelos educadores e
comunicadores (PERRUZO, 2002, p. 01).

Destaca-se aqui que o tema educação foi mencionado no início deste trabalho.
Entretanto, na tratativa da abordagem da educomunicação, algumas considerações sobre a
comunicação em si serão apontadas a seguir.
A comunicação é conceituada por autores, como Bordenave (1983, p. 16), para o
qual "o processo de informação que a nível humano chamamos de comunicação, é um
processo universal, inerente à natureza de toda organização, desde a mais rudimentar – um
mecanismo sem vida – até a mais complexa – a sociedade humana”. Beltrão (1983, p. 13),
entende-a com sendo “um fenômeno dinâmico que ocorre intencionalmente entre um
indivíduo e outro com o objetivo de obter uma reação estabelecendo assim a troca de
sentimentos e ideias”. Marquis e Huston (1999, p. 324) conceituam-na como sendo “um
processo de capacitação que permite que informações sejam transferidas e ideias sejam
traduzidas em ações”.
Já para Menezes (1973):
Comunicação significa ‘estar em relação com’. Representa a ação de pôr em
comum, de compartilhar as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas
atitudes. Nesse sentido, identifica-se com o processo social básico: a
interação. É uma troca de experiências socialmente significativas; é um
esforço para a convergência de perspectivas, a reciprocidade de pontos de
vista implicando, dessa forma, certo grau de ação conjugada ou cooperação
(MENEZES, 1973, p. 152).

Destaca-se que mesmo tendo diversas definições, o que se sabe é que a
comunicação é considerada com sendo um processo de interação entre duas ou mais
pessoas, estabelecendo-se uma relação, por meio da troca de informações e mensagens. Por
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meio da comunicação os homens crescem juntamente e se influenciam, modificando ou
alterando a realidade em que se inserem.
Neste sentido, completa Torquato (1996) frisando que:
[...] por meio da comunicação, que uma pessoa convence, persuade, atrai, muda
ideias, influencia, gera atitudes, desperta sentimentos, provoca expectativas e
induz comportamentos. Ainda, por meio da comunicação, uma organização
estabelece uma tipologia de consentimento, formando congruência, equalização,
homogeneização de ideias, integração de propósitos (TORQUATO, 1996, p. 162).

Na prática, toda comunicação visa estabelecer relações e somar experiências, por
meio das quais o indivíduo concebe, codifica e emite uma informação para obter de outrem
uma reação, estabelecendo-se entre ambos um intercâmbio de sentimentos e de ideias
orientadoras de sua conduta em determinada situação (BELTRÃO, 2006).
Como observado, a comunicação é um processo complexo, que depende da relação
com outros indivíduos, compartilhando ideias e significados, e dentro deste contexto
encontramos a educação voltada para a educação. Logo, o diálogo entre as duas áreas é
uma ferramenta importante, tanto para a educação, quanto para a comunicação.
A educação utiliza-se da comunicação para desenvolver suas atividades, a
linguagem verbal e não verbal bem feita, a boa transmissão da mensagem, o diálogo no
aprendizado, o uso da tecnologia para transmitir melhor o conteúdo.
Nesta direção, Soares (2000) mencionado por Martirani (2000), ressalta que a
educação para comunicação, a educação para os meios de comunicação, a comunicação na
ou para a educação, e a gestão de processos comunicacionais são eixos desse novo campo
de inter-relação entre educação e comunicação.
Assim, o estudo das inter-relações Comunicação-Educação se faz imperativo devido
à crescente importância que a mídia e o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas vêm
adquirindo no processo de produção e da socialização da cultura com o consequente
deslocamento da escola como fonte única de conhecimento e a indicação das novas
tecnologias como “[...] medios privilegiados de interacción simbólica y socialización” (SIERRA,
2000, p. 17, apud SARTORI, 2006, p. 01).
Logo, a aproximação Comunicação-Educação exige um novo pensar que reelabore
modelos pedagógicos e novas estratégias de intervenção na sociedade que consigam
responder aos processos mediáticos e educacionais contemporâneos. Esta exigência se
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coloca na medida em que tanto o desenvolvimento tecnológico, quanto as mudanças
econômicas e sociais, como produtores de novos padrões culturais, têm colocado em pauta
para a escola um reposicionamento diante do que dela se exige: encaminhamentos
intencionais que preparam as pessoas para a inserção crítica na sociedade (SARTORI, 2006).
Assim, a inter-relação entre as áreas da educação e da comunicação é um novo
campo de estudos em desenvolvimento, e o cruzamento entre essas duas ciências fez surgir
uma nova expressão: a Educomunicação. Carvalho (2009) completa citando que a educação e
a comunicação constituíram-se como objetos específicos de saber e de ação. Em torno desses
objetos e saberes reúnem-se corpos próprios de profissionais e pesquisadores que as conservam,
reproduzem e desenvolvem. A educomunicação vem à tona no encontro dessas duas tradicionais
práticas sociais. Essa prática incipiente constitui-se por saberes e ações reconhecíveis tanto em
uma quanto em outra origem, mas não se reconhece mais circunscrita dentro de nenhuma delas,
senão, em sua intersecção.
De acordo com Soares e Pignatar (2014), a Educomunicação é um campo de estudos
interdisciplinar que integra Comunicação e Educação e também surge como um campo de síntese
dialética entre a Pedagogia e a Comunicação.
Logo, a convergência das duas áreas, educação e comunicação, criando um novo
campo de saber, a educomunicação, busca um objetivo comum que é a construção da
cidadania (FREIRE; CARVALHO, 2012). Ainda, para os autores, a educomunicação como
instrumento de construção de novos saberes e de democratização da informação pode
contribuir para o estímulo ao senso crítico, para a conscientização, sensibilização e definição
de novos pilares sociais que apoiem a formação de uma sociedade mais cidadã.
O termo Educomunicação foi cunhado pela primeira vez pelo filósofo da educação
Mario Kaplun. O conceito faz junção da educação e da comunicação como sendo um novo
campo de intervenção, em que se busca ressignificar os movimentos comunicativos no
âmbito da educação. O estudioso espanhol Francisco Gutierrez, anteriormente a Kaplun, na
década de 70, já versava sobre o tema, porém não com o nome de Educomunicação, e hoje
é considerado o primeiro latino-americano na inter-relação comunicação/educação. No
Brasil, o termo Educominação foi oficialmente reconhecido no ano de 1999, durante o
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Fórum Mídia e Educação, promovido em São Paulo pelo Ministério da Educação (BERNARDI,
2006; apud TURSHI; ZAKRZEVSKI; PAGLIOSA, 2010).
Para Brasil (2006) o termo Educomunicação:
[...] foi criado, em 1980, pelo argentino Mario Kaplún, com uma postura voltada
mais para a leitura crítica da mídia. Muito embora a análise e a prática realizadas
por Paulo Freire e Kaplún continuem presentes na concepção de Educomunicação,
o sentido desse termo se ampliou e conta com os desdobramentos, pesquisas,
trabalhos e debates. [...] O que pouca gente sabe é que os conteúdos da Educação
ambiental fazem parte das origens brasileiras desse novo campo de pesquisa
acadêmica e intervenção social que promove práticas democráticas e
transformadoras de comunicação (BRASIL, 2006, p. 159).

Ainda, segundo, Silva e Ferreira (2011), Educomunicação é, de certa forma, um
conceito/campo recente, uma vez que foi entre 1997 e 1999 que uma investigação
desenvolvida pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (Brasil) descobriu a existência de um novo campo que resulta da
inter-relação Educação e Comunicação, denominado por Educomunicação (SILVA; FERREIRA,
2011). Completa os autores Soares e Pignatar (2014), citando que o termo Educomunicação
surgiu em 1999 publicado na Revista Contato, em Brasília, para designar um campo de
intervenção social que emergiu também do desafio de aclarar os diferentes componentes do
conceito. Na esteira desse ideal, a revista Comunicação & Educação em 2000, publicou o primeiro
texto da série conceitual num artigo intitulado “Educomunicação: um campo de mediações.
Sendo assim, para (SOARES, 2000) a Educomunicação é definida como
[...] um novo campo que surge da inter-relação Educação e Comunicação,
ultrapassando, (...) as barreiras epistemológicas impostas pela visão iluminista e
funcionalista de relações sociais que mantêm os tradicionais campos do saber
isolados e incomunicáveis. Além disso, a Educomunicação ultrapassa também a
visão redutora de que a Educação está apenas ligada ao espaço escolar e a
Comunicação apenas diz respeito aos meios de comunicação social e às tecnologias
de informação e comunicação (SOARES, 2000, p. 64).

Existem outros vários conceitos de educomunicação, como o de Brasil (2008, apud
TASSARA (2008), que entende como sendo
[...] um processo de comunicação com intencionalidade educacional expressa e que
envolve a democratização da produção e de gestão da informação nos meios de
comunicação em seus diversos formatos, ou na comunicação presencial.
Educomunicação pode ser definida, também, nas práticas educativas que visam
levar à apropriação democrática e autônoma de produtos de comunicação, por
meio dos quais os participantes passam a exercer seu direito de produzir
informação e comunicação (TASSARA, 2008, p. 09).
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Para Soares (2007), o campo da Educomunicação é compreendido como um novo
gerenciamento, aberto e rico, dos processos comunicativos dentro do espaço educacional e de seu
relacionamento com a sociedade.
Para Soares (2002) é:
[...] um conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação
de processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a
melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as
relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem
(SOARES, 2002, p. 43).

Como exposto, a Educomunicação não se refere apenas aos meios de
comunicação social e às tecnologias de informação e comunicação, embora a tecnologia
contribua para a aprendizagem.
Ainda, de acordo com Soares (2000):
[...] a educomunicação não se trata apenas de uma nova disciplina a ser
acrescentada nos currículos escolares, ao contrário, inaugura um novo paradigma
discursivo transverso, constituído por conceitos transdisciplinares. ‘O novo campo,
por sua natureza relacional, estrutura-se de um modo processual, midiático,
transdisciplinar e interdiscursivo, sendo vivenciado na prática dos atores sociais,
através de áreas concretas de intervenção social’ (SOARES, 2000, p. 22).

“Esse novo campo de atividades sociais e culturais não pertence somente à
comunicação e à educação, mas a todas as áreas das ciências humanas” (FREIRE;
CARVALHO, 2012, p. 2) como explica o professor Ismar de Oliveira Soares, “pois surgiu d a
necessidade que várias pessoas de diversas áreas sentiram de intervir na sociedade e
criar um movimento social em torno da cidadania. A educomunicação é fruto de uma
prática de cidadania e não das reflexões de teóricos e filósofos” (MENEZES, 2001 apud
FREIRE; CARVALHO, 2012).
Segundo Soares (2002):
O campo da Educomunicação é compreendido, portanto, como um novo
gerenciamento, aberto e rico, dos processos comunicativos dentro do espaço
educacional e de seu relacionamento com a sociedade. O campo da
Educomunicação incluiria, assim, não apenas o relacionamento de grupos (a área
da comunicação interpessoal), mas também atividades ligadas ao uso de recursos
de informações no ensino-aprendizagem (a área das tecnologias educacionais),
bem como o contato com os meios de comunicação de massa (área de educação
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para os meios de comunicação) e seu uso e manejo (área de produção
comunicativa) (SOARES, 2002, p. 264).

A educação ambiental vem recebendo um grande apoio da comunicação que, além
de divulgar amplamente as questões ambientais por meio de seus instrumentos e variadas
mídias, contribui para a participação efetiva da sociedade. As questões ambientais também
ganham força, cada dia mais, na mídia e suas formas de comunicação – jornal, rádio,
televisão e internet. Esse ambiente de interconexão, através de redes sociais e
interatividade digital, é um espaço promissor de diálogo da sociedade que certamente
poderia ser explorado pelos gestores de projetos socioambientais (MAYOLO, 2012).

EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL: DEFINIÇÕES
Como visto, as questões ambientais também ganham força, cada dia mais, na mídia
e suas formas de comunicação – jornal, rádio, televisão e internet. Além de divulgar
amplamente as questões ambientais pelos seus instrumentos e variadas mídias, contribui
para a construção e solidificação de uma nova especialização conhecida como
Educomunicação Ambiental, que é um campo comum e unificador da Educação Ambiental e
a Comunicação Ambiental (MAYOLO, 2012).
A Educomunicação Ambiental ou Socioambiental é uma expressão nova que vem
ganhando espaço no campo da Educação Ambiental, nos últimos anos, uma vez que se refere
“ao conjunto de ações e valores que correspondem à dimensão pedagógica dos processos
comunicativos ambientais, marcados pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho
coletivo” (BRASIL, 2008, p. 10).
Assim, a Educomunicação Ambiental é entendia como sendo
[...] a utilização de práticas comunicativas comprometidas com a ética da
sustentabilidade na formação cidadã, visando à participação, articulação entre
gerações, setores e saberes, integração comunitária, reconhecimento de direitos e
democratização dos meios de comunicação com o acesso de todos,
indiscriminadamente (PEEA - ES, 2009, Art.21).

Assim, a mídia tem papel fundamental no campo da Educomunicação, cumprindo
com seu objetivo principal de trazer informação a todos, potencializando-a, e pode dar
maior destaque à educação ambiental e suas práticas, aprofundando as causas dos
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problemas e estimulando mudança de comportamentos, para assim contribuir para o
exercício da cidadania, buscando todos para a ação, o que se acredita ser a maneira mais
eficiente para obter resultados na área ambiental (TURSHI; ZAKRZEVSKI; PAGLIOSA, 2010).
Porém, ao pensar Educomunicação e Meio Ambiente, deve-se ter cuidado para
entender a complexidade do tema, e de como será feito o processo de transformação de
saberes. Nesse sentido, as atividades de escrita, fotografia, desenho e a fala, são registros
elaborados por esses saberes. E a divulgação dessas ações através dos meios de
comunicação, sejam eles, rádio, TV, jornal ou qualquer outro, realiza uma ação
educomunicativa, onde a educação cruza seus conhecimentos com a comunicação. Pois,
conservar a diversidade biológica é de grande importância para a manutenção da vida no
planeta (NASCIMENTO et al., 2010).
No contexto educomunicativo vale ressaltar o posicionamento de Tavares Júnior
(2007, p. 20): “os objetivos da Educomunicação não se relacionam somente ao produto
(produções midiáticas), mas principalmente ao processo (visando à construção de
ecossistemas comunicativos abertos e democráticos)”.
Em “Educomunicação socioambiental: comunicação popular e educação”, do
Ministério do Meio Ambiente (Brasil 2008, p. 07) consta os objetivos da Educomunicação
para as políticas de meio ambiente, que são: a) Estimular e difundir a comunicação popular
participativa no campo da Educação Ambiental brasileira, com o fim de fortalecer a ação
educadora coletiva pela Sustentabilidade; b) Contribuir para a elaboração e a
implementação de uma Política Nacional de Comunicação e Informação Ambiental.
Nascimento (2010) enfatiza que:

[...] a ferramenta da educomunicação unida ao instrumento da educação ambiental
possibilita uma dinâmica na difusão do diálogo para o conhecimento ambiental da
sociedade; se faz um alicerce capaz de levar o aprendizado dos aspectos
ambientais ao indivíduo. Assim reflete em ações concretas e práticas, de forma a
fortalecer o entendimento (NASCIMENTO, 2010, p. 3).

A Educomunicação ambiental possibilita a “construção do sujeito e da sua relação
com o meio ambiente” (LIMA; MELLO, 2008, p. 1). Há a necessidade que ela seja
“construída‟, por intermédio de instruções, “para perceber as relações entre a nossa vida e a
vida do Planeta” (p. 4). Realiza o diálogo entre os saberes, como científico, popular, das
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organizações da sociedade, “empresarial ecologicamente responsável, os espaços
educativos e a comunicação midiática” (LIMA; MELLO, 2008, p. 4).
Tratando-se de processo pedagógico, a Educomunicação pode não ter resultados a
curto prazo. Porém, segundo Turshi e Zakrzevski e Pagliosa (2010) referindo a Pedrini e Saba
(2008), ela é a grande esperança para a mudança de hábitos, posturas e condutas humanas
e pode colaborar efetivamente para a compreensão da questão ambiental por meio de suas
diferentes formas de se expressar. Para esses autores, as pesquisas poderão estar
fornecendo subsídios para novas metodologias de comunicação, para a elaboração de
programas de Educomunicação socioambiental, que venham a qualificar a atuação
principalmente da mídia neste novo campo. Promover a formação dos Educomunicadores
Socioambientais, hoje, é um grande desafio!
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se uma nítida relação entre os conceitos ou áreas do conhecimento
abordados. A educação do cidadão como um todo, e, consequentemente a educação
ambiental do indivíduo, envolve sua percepção, que é estimulada pelos meios de
comunicação,

contribuindo

para

isso

a

educomunicação

e,

principalmente,

a

educomunicação ambiental. Então, há inter-relacionamento da educação, da educação
ambiental, da percepção, da educomunicação e da educomunicação ambiental.
Como tratado no texto, a educomunicação surge como um campo de estudo
interdisciplinar, com esforço de integração entre a comunicação, a educação, a pedagogia,
entre outros. Nesse sentido, e, considerando que a “educação ambiental” envolve a
interdisciplinaridade, esse novo campo de estudo em desenvolvimento, pode facilitar o
cruzamento das várias ciências.
Compreende-se que não há formas de abordagem separada quando se quer
estudar, por exemplo, a educação ambiental, eis que inserida está dentro do processo de
comunicação e esta desenvolvida mais amplamente com a utilização da educomunicação.
Então, pesquisas no campo da educação ambiental, forçosamente, devem
perpassar pela compreensão dos saberes aqui tratados, razão pela qual é sugerida uma
reflexão mais ampla e interdisciplinar.
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Capítulo 2
O RIO TIETÊ EM SANTANA DE PARNAÍBA E BARUERI:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL FOCADA NAS MEMÓRIAS DE UM RIO LIMPO

Eliane Melo de Souza5
Salvador Carpi Jr.6

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema norteador o rio de maior relevância histórica,
geográfica e econômica para o estado de São Paulo: o Rio Tietê. A situação degradante do rio
nas cidades de Santana de Parnaíba e Barueri nos sensibilizou para um estudo por meio do
qual se buscava compreender em relatos saudosos de pessoas que viram o rio limpo no
passado, como o rio chegou a tal situação e se, algum dia, esses moradores poderiam
vislumbrar o rio Tietê limpo novamente.
Com o interesse em conhecer, na visão dos moradores, a função do rio em meados
do século XX, quando ele era limpo, bem como o que esses pensam sobre a situação
degradante do rio nas cidades de Santana de Parnaíba e Barueri, foram levantados alguns
questionamentos: o que representava o rio para os moradores de Santana de Parnaíba e
Barueri quando limpo? Seria possível vislumbrar o rio limpo novamente?
O estudo se pautou em dois momentos: no primeiro a pesquisa focou-se no
trabalho de Melo (2013), em Santana de Parnaíba, buscando-se compreender como ocorreu
a ocupação de Santana de Parnaíba, para então buscar, nos relatos saudosos dos antigos
moradores, a compreensão da mudança drástica da paisagem do Rio Tietê no local.
Num segundo momento, o estudo se pautou em Barueri, em trabalho envolvendo
alunos do Ensino Fundamental II, da E.M.E.F – Escola Municipal de Educação Infantil “Prof.
Alexandrino da Silveira Bueno”, localizada no bairro do Jardim Silveira, aproximando-se de
5

Professora nas Redes Municipais de Ensino de Barueri e Santana de Parnaíba. Licenciada e bacharel em
Geografia pelo Centro Universitário UNIFIEO, pedagoga pela Universidade Nove de Junho e especialista em
Ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista.
6
Geógrafo, Profissional de apoio e pesquisa no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas,
doutor em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista-campus de Rio Claro.
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práticas de educação ambiental formal, isto é, no contexto escolar. Nesse ponto, o trabalho
teve por objetivo envolver alunos na busca de relatos dos moradores, do bairro que viram o
rio limpo, haja vista que o Rio Tietê margeia a cidade e, pressupõe-se que os alunos
desconheçam a importância histórica, econômica e geográfica desse rio, fundamental no
povoamento da cidade de Barueri. Foi percebido previamente que embora o rio passe por
todo o estado de São Paulo, grande parte dos alunos não tem a noção de sua dimensão,
desconhecendo assim, sua nascente, seu percurso e sua foz.
Ambos os municípios localizam-se na Região Metropolitana de São Paulo- RMSP, e
são banhados pelo Rio Tietê (Figuras 1 e 2), que nesse trecho localiza-se a jusante da capital
paulista. Logo, sofre com a poluição gerada na RMSP-Região Metropolitana de São Paulo,
principalmente o esgoto doméstico e industrial lançado sem o devido tratamento.
Santana de Parnaíba localiza-se a 42 km da capital paulista, e diante da posição
estratégica do Rio Tietê, a cidade é considerada o “berço dos bandeirantes”, já que foi porta
de entrada para as bandeiras paulistas na ocupação do oeste paulista.
Figura 1. Localização de Santana do Parnaíba e Barueri em relação ao Rio Tietê e capital paulista.

Fonte: Google Earth, 2015. Organização: Carpi Jr (2015).
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Figura 2. Localização da área de estudo e do Rio Tietê no Estado de São Paulo.

Fonte: adaptado de Zancopé e Carpi Jr (2008).

Hoje, a cidade apresenta notoriedade pelo conjunto arquitetônico histórico, com
diversas casas datadas dos séculos XVII e XVIII e tombadas pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT (Figura 3), sendo
que esse fato por si, já comprova a importância histórica da cidade para região e para o
estado de São Paulo.
Figura 3. Fachadas das casas tombadas pelo CONDEPHAAT, no centro histórico de Santana de Parnaíba.

Fonte: Acervo pessoal (2012).
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Santana de Parnaíba é um município no qual, tipicamente, desenvolveu-se uma
íntima ligação entre a vida urbana e um rio, fato este cada vez mais raro nas áreas mais
urbanizadas do país, onde a população tem uma convivência cada vez menor ou menos
harmoniosa com os cursos d’ água.
Barueri (Figura 4), por sua vez, posiciona-se a 26,5 quilômetros do marco zero de
São Paulo, na Praça da Sé, apresenta uma área de 64 quilômetros quadrados e uma
população fixa de aproximadamente 240 mil habitantes.
Figura 4. Vista parcial de Barueri e do Rio Tietê entre os bairros Jardim Tupanci e Jardim São Luiz.

Fonte: Prefeitura Municipal de Barueri.
Disponível: https://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/informativos/informativo.asp?id=15895.
Acesso em: 15 nov. 2015.

Fundada em 11 de novembro de 1560 pelo padre José de Anchieta na margem direita
do rio Tietê. O nome da cidade vem da palavra francesa barreire, que significa barreira, queda
ou obstáculo, juntamente com uma palavra indígena mbaruery que significa rio encachoeirado.
Logo, barreira que encachoeira o rio, considerando que a área ficava na bifurcação do
Anhembi, como era chamado o Tietê. A cidade é hoje um importante polo empresarial da
região atraindo empresas nacionais, além de ser um importante polo de comércio e serviço.
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O USO DA MEMÓRIA E DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO RESGATE DAS TRANSFORMAÇÕES
DE UM RIO
No contexto da Educação Ambiental, um importante método de ampliação de
conhecimento consiste na utilização da memória das pessoas que têm acompanhado as
modificações pelas quais passam uma determinada paisagem ou lugar. A valorização da
memória dessas pessoas pode colaborar na mudança de atitudes daqueles que participam
das atividades educacionais, em âmbito escolar ou não, pois podem passar a exercitar
melhor suas qualidades mentais que promovam uma ampliação da conscientização com
vistas ao ambiente em que convivem.
Considerando- se que no Brasil é muito comum a vinculação entre a vida urbana e
os cursos d´água, há muita memória acumulada nas pessoas que acompanham ou
presenciaram essas transformações, ao se lembraram das alterações na qualidade da água,
da disponibilidade de peixes, de enchentes ou de redução drástica de vazão, apenas para
citar alguns exemplos.
Conforme Tomazelli e Carpi Jr. (2013, p. 2012),
[...] a valorização e resgate da memória individual e coletiva propicia ao sujeito situarse no tempo e no espaço em que vive, conhecer aspectos do passado como
constituidor do presente. A memória se materializa nos diferentes espaços da cidade:
ruas, prédios, museus, aterros, diques, pontes, desmatamentos, praças,
monumentos. Ou seja, a memória constitui-se em importante instrumento de resgate
das transformações sofridas pelos objetos naturais e sociais de um determinado lugar.

Almeida (2006), destaca que a memória em seu aspecto histórico-social é, por
excelência, pertinente aos idosos, uma vez que o idoso tem uma forte ligação com o seu lugar,
pois todas as suas lembranças estão enraizadas em seu espaço, em sua paisagem habitual.
Eles a mantêm resguardada e precisam dela para sobreviver. O passado lhes
pertence, pois, livres das tarefas profissionais e familiares, exercem a função que lhes
é peculiar, de refletir e escavar lembranças, ao contrário dos adultos, ‘ocupados com
as tarefas do dia-a-dia, em que a maioria das lembranças chega quase em forma de
sonhos, soltos, sem o trabalho da reflexão’ (ALMEIDA, 2006, p. 43).

Ainda destaca a importância do registro da memória e sua importância científica:
A dimensão histórico-social contida na memória coletiva possibilita evocar
traços e problemas da memória histórica ou da memória social. Assim, realiza
uma importante função social ao trazer à tona memórias esquecidas ou não
conhecidas; guardar e transmitir nossa memória pela linguagem falada e, por
fim, transcrita, concretizando uma amplitude essencial das possibilidad es desse
registro (Idem, p. 43).
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Assim, uma importante estratégia de investigação sobre a paisagem constitui-se na
aplicação de questionários ou na conversa com moradores dos arredores do local estudado,
pois as pessoas que tem contato antigo ou diário com determinada paisagem possuem
informações importantes sobre suas transformações (TOMASELLI; CARPI JR, 2013, p. 201).
A utilização da memória em estudos ambientais pode ser integrada à observação da
paisagem da forma como ele se configura nos tempos atuais, de tal modo que possibilita
uma comparação entre sua situação pretérita e recente.
A observação da paisagem pode ser realizada de forma direta e indireta. Na forma
direta há contato direto com o objeto que está sendo observado, como as
construções que marcam a paisagem de um bairro ou as transformações que
ocorrem num trecho fluvial. Na forma indireta, o objeto encontra-se representado
através de diferentes linguagens – mapas, gráficos, esquemas, fotografias, vídeos
ou gravuras, assim como imagens de satélite, pinturas e filmes em geral
(TOMASELLI; CARPI JR, 2013, p. 203).

Enfatizando a observação direta da paisagem, nota-se que as técnicas de campo são
bastante importantes na pesquisa e educação ambiental ao tomarem como objeto de estudo
os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Na proposição metodológica do trabalho
na escola, um dos instrumentos didáticos definidos foi o trabalho de campo ou visita de
campo, sobre o qual Tomita (1999, p. 13) escreve:
Dentre várias técnicas utilizadas no ensino de Geografia, considera-se o trabalho
de campo, uma atividade de grande importância para a compreensão e leitura do
espaço, possibilitando o estreitamento da relação entre a teoria e a prática. O
alcance de um bom resultado parte de um planejamento criterioso, domínio de
conteúdo e da técnica a ser aplicada.

Na conciliação entre a análise teórica e um estudo prático, o PCN (1997, p. 91),
estabelece que:
O estudo do meio, como recurso didático, favorece uma participação ativa do
aluno na elaboração de conhecimentos, como uma atividade construtiva que
depende, ao mesmo tempo, da interpretação, da seleção e das formas de
estabelecer relações entre informações.

Além do que, o estudo do meio possibilita ao aluno uma forma de aprendizagem que
o levará a algumas situações-problema ao mesmo tempo em que o levará a buscar soluções,
favorecendo sua participação ativa, como citado novamente no PCN (1997, p. 91):
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Favorece [...] e explicita que o conhecimento não é uma organização específica
de informações, sustentado tanto na materialidade da vida concreta como a
partir de teorias organizadas sobre ela. Favorece, também, a compreensão de
que os documentos e as realidades não falam por si mesmo; que para lê-los é
necessário formular perguntas, fazer recortes temáticos, relacioná-los a outros
documentos, a outras informações e a outras realidades. Favorece, ainda, a
compreensão de que o conhecimento organizado faz parte de uma produção de
um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores, a partir de informações e de
ideias de muitos outros estudiosos [...].

Considerando um trabalho que vise à troca de experiência e aprendizagem entre
professor e aluno, Freire (1993) nos coloca que “[...] educador e educando são sujeitos de
um processo em que crescem juntos, porque ninguém educa ninguém, ninguém se educa só.
Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. Além do mais, diante da
perspectiva de mudanças, no ensino, surge, entre outras, a proposta de trabalho com
projetos. Segundo Furlan (2005, p. 09) “o trabalho com projetos tem sido uma das maneiras
possíveis de organizar o trabalho pedagógico no ensino de diferentes áreas que
fundamentam a formação do estudante em seu percurso de formação”. É possível assim,
trabalhar com projetos inserindo os conteúdos, de maneira que o aluno perceba também a
importância do trabalho desenvolvido.
Ainda na perspectiva de trabalhos com projetos, para Furlan (2005, p. 11):
O emprego de projetos educativos vincula a importância atribuída aos conteúdos a
interpretação transmitida e cumulativa do ensino-aprendizagem. Isso não quer
dizer que valorizar menos os conteúdos, mas sim ter critérios de seleção que
considerem sua importância social, e ao mesmo tempo, uma abordagem
socioconstrutivista, que valoriza os conhecimentos dos alunos, além da necessária
mediação do professor.

Ademais, o estudo do meio pode levar também o aluno ao uso das novas tecnologias,
como afirma Oliveira Filho (2010, p.01):

O uso pedagógico do computador e da internet na escola como veículo de
promoção da aprendizagem é uma temática que suscita uma série de reflexões
e consequentes ações nas pessoas envolvidas com a tarefa educativa, na
tentativa de buscar caminhos que ampliem a qualidade do ensino e da
aprendizagem. Esse tema no leva a pensar na transformação do espaço-tempo
educativo num campo de onde emergem atividades curriculares que articulem
os conteúdos às ações, o saber ao viver.
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Assim, o trabalho do professor de Geografia deve estar sempre focado em mudanças,
renovações, e consequentemente, em novos desafios, abrindo assim, um maior leque de
possibilidades para que este profissional desenvolva, em sala de aula, instrumentos didáticos
e metodologias que possibilitem ao aluno uma melhor aprendizagem. Nesta perspectiva,
cabe à comunidade escolar buscar uma conciliação entre a vida e a escola, uma vez que a
escola deve ser o local de manifestações de suas opiniões, de descobertas artísticas, bem
como a produção de um conhecimento próprio, orientado pelo professor. Logo, a escola
pode se constituir em centro de produção e difusão de conhecimento, alavancando as
atividades de educação ambiental em sua comunidade e município.
SANTANA DE PARNAÍBA NO CONTEXTO DA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E HISTÓRICA DO
RIO TIETÊ
O rio Tietê tem sua nascente (figura 05) no município de Salesópolis, a uma altitude
de 1.030 metros na Serra do Mar, distando apenas 22 km do oceano Atlântico, onde foi
criado o Parque Estadual “Nascentes do rio Tietê”. Entretanto, como não consegue vencer a
barreira orográfica da Serra do Mar, inverte seu curso e percorre sentido interior do
continente, sendo considerado um rio endorreico.
No trecho a jusante de Santana do Parnaíba até chegar aos municípios de Itu e Salto,
o rio apresenta algumas características peculiares, assim colocadas por Carpi Jr. (2010, p. 06):
[...] o Rio Tietê corre encaixado num canyon, ou seja, um vale bastante profundo
com encostas de alta declividade, favorecendo condições ecológicas para a
manutenção da biodiversidade, além de propiciar uma paisagem de grande beleza;
[...] apesar de seu elevado grau de poluição, apresenta canal meandrante e
corredeiras, também de importante valor estético, muito bem notado a partir dos
inúmeros mirantes naturais que existem ao longo do vale; trata-se de uma área de
grande quantidade de nascentes e atravessadas por inúmeros cursos d’ água
encachoeirados e límpidos, que contrastam com as águas poluídas do Rio Tietê.
Figura 5. A e B) Nascentes do Rio Tietê e Parque Nascentes do Tietê, Salesópolis-SP.

Fonte: arquivo pessoal (2015).
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Entretanto, o mesmo autor (CARPI JR, 2012) menciona a região do Médio Tietê
como apresentando uma situação precária de qualidade de água, ao se posicionar á jusante
da Região Metropolitana de São Paulo, onde se produz esgoto doméstico não-tratado,
efluentes industriais, e enchentes decorrentes da impermeabilização do solo. Ademais,
ocorre a exportação do modelo de industrialização, do tipo de uso das terras e a migração de
contingentes populacionais a partir da Região Metropolitana, atingindo e prejudicando as
áreas vizinhas, como o Médio Tietê.
Percorrendo 1.136 km até sua foz em Itapura, interior de São Paulo, e, já na divisa
com o estado do Mato Grosso do Sul, o rio banha inúmeros municípios e atravessa paisagens
diversificadas, condicionadas pela variação do relevo, substrato geológico, fisionomias
vegetais e uso e ocupação das terras, entre outros.
No entanto, seu curso de água significou mais que meandros que serpenteavam o
estado paulista. No século XVI, quando na ocupação do território brasileiro, as chamadas
expedições bandeiristas possibilitaram a conquista do interior paulista por terra, uma vez
que “os rios paulistas, encachoeirados e pedregosos, dificultavam, a princípio, o transporte
fluvial, servindo predominantemente de guias naturais para as expedições que, a pé ou em
lombos de animais, seguiam seus cursos. [...]” (PARDIM, 2005, p. 36).
É a partir do século XVIII que se iniciaram as expedições tendo o rio como principal
via de transporte. Denominadas de monções7, as expedições tinham como ponto de partida
o porto paulista de Araritaguaba (hoje Porto Feliz) e seguiam até o estado de Mato Grosso
objetivando as minas de ouro descobertas na capital Cuiabá. As monções “percorriam cerca
de 3.500 quilômetros por diversos rios, superando obstáculos inúmeros, entre corredeiras,
saltos, pestilências, ataques indígenas para o fornecimento de víveres, manufaturados,
transporte de homens e de ouro” (Silva, 2004, p. 07). Vistas assim, as monções acabaram por
possibilitar o surgimento de muitas vilas e povoados às margens do rio, e nesse contexto,
surge a então Vila Parnayba. Para Morgado (1987, p. 15):

7

O termo monção é uma palavra de origem árabe (mauasin, estação do ano em que se dá determinado fato). A
palavra era uma referência aos ventos característicos do sudeste asiático, onde os portugueses devem tê-la
tomado no sentido de vento apropriado a uma navegação, logo, no caso brasileiro, o sentido seria dado à
oportunidade de uma nova empreitada no rio.
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Antes mesmo de 1580, Manuel Fernandes Ramos, português [...], juiz ordinário,
casado com a mameluca Suzana Dias, [...] desceu rio Anhenby (hoje Tietê)
estabelecendo no primeiro obstáculo maior da via fluvial, [...] haja vista a
descoberta de ouro no morro Voturuna e minério em Araçoiaba. Continua, porém,
morando na Vila de São Paulo, como era de praxe na época [...], duas décadas
depois, sua esposa estabelece-se no local e em 14 de novembro de 1625 o povoado
eleva-se a categoria de vila. Em meado do século XVII, Santana de Parnaíba
apontava como o centro das saídas bandeirista, conhecia seu apogeu e se
consolidava como um dos povoados mais importantes da região.

Já no início do século XIX, a pequena Vila de Parnayba sofre profundas mudanças.
As monções entraram em decadência e dentre os motivos estavam a escassez do ouro em
Mato Grosso, as dificuldades naturais do percurso e a abertura de caminhos terrestre. A
agricultura comercial da cana-de-açúcar abriu novos caminhos por terra e o rio deixa de ser a
principal via de transporte. Para Morgado (1987, p.19-20), a transformação na pequena Vila
Parnayba foi evidente tanto no nível econômico quanto no social:

A transição de uma sociedade de fronteira para uma economia assentada na
agricultura comercial teve enormes consequências para a estrutura social de
Parnaíba, diferenciando gradualmente camadas sociais. Partes fundamentais desse
processo foram o troca do índio pelo escravo e a luta da terra através dos títulos de
propriedade que eram, até então, irrelevantes.

Até meados do século XIX, a economia açucareira persistiu como a maior atividade
econômica no Brasil, pois a partir de então, o café se tornou o novo e decisivo produto para
o enriquecimento econômico. A ocupação efetiva da capital paulista, suas consequências
sociais e ambientais, por conseguinte, iniciam-se as profundas intervenções e alterações do
rio, como a construção de barragens e a poluição. Ainda sob o título de vila, Parnayba atende
agora a futura metrópole São Paulo, e conforme relata Morgado (1987, p. 26):

Passa por profundas mudanças, café e industrialização vão promover tanto a
expansão do espaço urbano da cidade quanto acentuado aumento populacional,
gerando uma demanda bastante ampliada de gêneros alimentícios, material de
construção, combustíveis, água corrente etc.

Em 1906, a Vila Parnayba se eleva ao título de cidade, mas sem apresentar elevado
crescimento urbano durante a maior parte do séc. XX (Figura 06).
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Figura 6: Vista aérea de Santana de Parnaíba em 1940.

Fonte. Acervo de Ophélia Moraes Moreira/PMSP/Centro de Memória de Integração Cultural, Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba.

Diante do exposto até o momento, podemos afirmar a suma importância do rio
Tietê, seja na ocupação do território parnaibano, do interior paulista e do Brasil; seja no nível
econômico e histórico. Documentos históricos, iconográficos e cartográficos atestam essa
importância, o que, no entanto, não significa que o mesmo ocorra como sentimento
individual e coletivo no cotidiano dos morados locais.
O SAUDOSISMO DO RIO LIMPO EM SANTANA DE PARNAÍBA
Nos dias presentes é margeando uma paisagem arquitetônica histórica com mais de
duzentas casas datadas dos séculos XVII e XVIII tombadas pelo CONDEPHAAT que o rio Tietê
passa sinuosamente pelo município de Santana de Parnaíba. A paisagem, que poderia ser ainda
mais bela, justamente por esse conjunto arquitetônico às margens do rio, é ofuscada pela
poluição visível na coloração da água e, por vezes, pela enorme quantidade de espuma, além do
forte odor que emana por toda cidade, sendo sentido mais fortemente no centro histórico.
A tranquilidade da cidade contrasta com os efeitos da poluição do rio Tietê, por
estar posicionada a jusante e próxima a São Paulo. Para Oliveira e Silva (2010), dependendo
do clima o cheiro do rio pode ficar insuportável na cidade. Quando a direção do vento muda,
o cheiro segue em direção aos condomínios fechados, causando desconforto.
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Para nortear os relatos em diversas idas ao centro histórico de Santana de Parnaíba,
onde residem os moradores mais antigos da cidade, foram colocados os seguintes pontos:
descrição do rio antes da poluição; lembranças que teriam do rio; a década que se iniciou a
poluição no rio; quem poluiu o rio; sentimentos despertados ao olhar o rio na atual situação
degradante e, por fim, se acreditava na despoluição do rio Tietê.
Com 53 anos, o Sr. M. A nasceu no município e nos relata que:
[...] ainda hoje olho o rio e não acredito no que se transformou. É difícil até de
acreditar que nadei e pesquei no Tietê. A cidade era pequena, só tinha três ruas
e o centro era às margens do rio. Quando elevaram a Barragem, alagou tudo e a
Light nos deu terrenos onde é o centro histórico hoje. Foi São Paulo que trouxe
essa poluição toda em 1970, mais ou menos. As águas foram tornando-se
escuras e com muita espuma. Não acredito que o rio vai ficar limpo um dia. É
triste ver o rio assim.

O Sr. A. L. nasceu na cidade. Hoje tem 54 anos e relembra as muitas pescarias no rio:
Meu avô veio da Itália em 1900 e foi direto trabalhar na construção da usina e depois
para a Light, foi aí que conheceu minha avó e se casaram. Eu lembro que a água do
rio era clarinha e pulava peixe, dava para pegar até com as mãos. Tinha muita tilápia e
das grandes. Cansei de nadar aí. Perto da Aldeia de Barueri, tinha uma cachoeira, mas
quando elevaram a Barragem, ela sumiu. Até 1970, a gente ia ao rio, depois veio a
poluição. São Paulo é que manda o esgoto para cá. O cheiro é muito forte e fora as
espumas que, quando eles abrem as válvulas das comportas, a água passa por cima e
voa pela cidade. Olhando o rio eu só guardo as lembranças daquele tempo. Não vejo
ação de limpeza do rio, só sujeira. Não acredito na limpeza do rio. Até já se falou
nisso, teve projeto do governo, mas fazer mesmo, nada.

O Sr. I. tem 85 anos hoje, e relata que:
A cidade mudou muito. Quando era menino brinquei muito no Tietezão, conheci
suas águas claras, hoje dá uma tristeza de ver o rio todo poluído. Tinha muito peixe
e pedras, quando elevaram a Barragem as pedras ficaram submersas. Depois de
1970 o rio ficou poluído. Para o rio ficar limpo, a limpeza tem que vir de São Paulo,
senão não vai limpar nunca.

A Sra. A. S. B. nasceu na cidade e hoje tem 59 anos. Ainda mora na mesma casa que
pertenceu aos pais. Desanimada da situação do rio e outros fatos ocorridos na cidade,
colocou sua casa, tombada pelo CONDEPHAAT, à venda. Relata com muito saudosismo os
momentos de piquenique ao entardecer nas margens do rio:
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Minha mãe tinha o bar aqui mesmo onde moro, quando dava umas quatro horas,
fechava a porta, eu arrumava um pão com mortadela e ia com ela na beira do rio.
Eu era pequena, mas lembro que gostava de ver o pôr do sol e o pessoal nadando,
principalmente nas tardes de verão. O rio era usado para nadar e pescar. As águas
eram limpinhas. A cidade era pequena, tinha três ruas, todo mundo se conhecia. De
repente, lá por volta de 1970, começou uma espuma nas águas que foram ficando
cada ver mais escuras. Aí nos demos conta do que São Paulo estava fazendo:
jogando o esgoto no Tietê que vinha parar aqui com muito lixo e um cheiro horrível.
Meu sino aí da porta é de bronze, mas está preto e áspero, não adianta limpar,
passa uns três dias e fica preto de novo por causa da espuma que vem do rio. O
cheiro é mais forte de manhã e tarde e eu não tinha problemas respiratórios,
depois que começou essa poluição, peguei renite e sinusite, minha filha também
tem e eu vejo muita gente daqui com essas doenças. Antes a gente nunca tinha
nem ouvido falar nisso. Jeito do rio ficar limpo tem, é só querer. Já vi reportagem na
televisão de outros rios em outros países que eram poluídos e limparam, então
jeito de limpar tem, é só querer e isso não parece que nossos governantes querem.

A. S. B. nasceu e vive até o momento na casa, e mostra em detalhes o sino de
bronze (figura 07) na porta que, segundo ela, está sendo corroída pela “fuligem” vinda da
poluição do rio.
Figura 7. A e B) A Sra. A. em frente à sua casa e sino de bronze oxidado.

Fonte: arquivo pessoal (2012).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: O SAUDOSISMO DO RIO LIMPO EM BARUERI

A escola E. M. E. F. “Prof. Alexandrino da Silveira Bueno” localiza-se na Avenida
Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, nº 836, no bairro do Jardim Silveira, em Barueri e,
atende as crianças do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental Básico II. No período da manhã,
atende a alunos do 6º ao 9º ano e no período da tarde, alunos do 1º ao 5º ano. Com 24 salas
de aulas, a escola possui ainda, sala de informática, auditório, laboratório de Ciências,
biblioteca e quadra esportiva. O presente trabalho foi realizado com alunos do 7º, 8º e 9º anos.
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No primeiro momento, buscando compreender a importância histórica do rio, foi
realizado um levantamento de cenários, sendo solicitado aos alunos que elaborassem
desenhos que representassem o imaginário do aluno sobre o rio no passado, o rio na atual
situação e o rio no futuro.
Para Castellar e Lavelberg (2007, p. 164), o desenho realizado por crianças é “o
ponto de partida para explorar o conhecimento que elas têm da realidade e dos fenômenos
que querem representar”. Logo, foi interessante analisar que em vários desenhos a
esperança de limpeza do rio é representada diversas vezes, mesmo, nos desenhos que
remetiam ao rio no passado.
Por fim, o rio no presente é representado com muita poluição, haja vista que as
proximidades com o rio poluído é a imagem mais vista pelos alunos, que desconhecem o
rio limpo em trechos do interior. Seguem alguns dos desenhos realizados pelos alunos
(figuras 09 e 10) e (figuras 11 e 12), representando o rio no passado, na atualidade e em
algum momento do futuro.
Dado esse momento, os alunos realizaram uma pesquisa que visava revelar os
seguintes pontos: o conhecimento histórico das pessoas sobre o rio, como as pessoas
analisam a sua contribuição e a participação das indústrias no processo de poluição do rio,
se conhecem algum projeto de despoluição e se acreditam que a sociedade tem se
preocupado com a poluição do Rio Tietê. A pesquisa foi realizada no bairro do Jardim
Silveira, entorno da escola, com os pais e funcionários, professores e gestores da Unidade
Escolar (figuras 13, 14) e (figuras 15 e 16) sendo entrevistado um total de 282 pessoas em
meados de abril e maio de 2015.
Figuras 9 e 10. A e B) Desenhos dos alunos representando o Rio Tietê no passado.

Fonte: arquivo pessoal (2015).
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Figuras 11 e 12. A e B) Desenhos dos alunos representando o Rio Tietê no presente e no futuro.

Fonte: arquivo pessoal (2015).
Figuras 13 e 14. A e B) Alunos realizando entrevistas nos arredores da escola Prof. Alexandrino.

Fonte: arquivo pessoal (2015).

Figuras 15 e 16. A e B) Alunos realizando entrevistas nos arredores da escola Prof. Alexandrino.

Fonte: arquivo pessoal (2015).
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Para análise dos resultados foi elaborado um gráfico (figura 17), que possibilita
afirmar que os entrevistados têm conhecimento da história do rio, sabem identificar o
processo de poluição, porém quando questionados sobre os responsáveis por essa
poluição, grande parte identifica as empresas, mas se isentam de sua contribuição,
evidenciando assim que desconhecem o destino final da coleta do esgoto. Na Grande
São Paulo, 3,5 milhões de pessoas não possui tratamento de esgoto8, o que acarreta o
despejo desses dejetos domésticos no rio Tietê.
Figura 17. Resultado da aplicação dos questionários.

Fonte: entrevistas em trabalho de campo. Organização: Souza (2015).

8

Informações do site http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,33-bairros-de-sp-ainda-despejam-esgotono-tiete-imp-,577547, acesso em 16/05/2015.
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Os entrevistados reconhecem a importância do rio e, nesse ponto há contraargumento, pois enquanto se isentam da contribuição na poluição do rio, também
reconhecem a importância dele. Considerando que o principal papel do rio na região
metropolitana; e, em Barueri especialmente, é receber os esgotos domésticos e industriais.
Podemos pressupor, que os entrevistados se contradizem em razão de desconhecerem o
destino final do esgoto doméstico.
Afirmam não conhecer nenhum projeto de limpeza, não acreditam que o governo e nem
a população se importam com a limpeza do rio na atualidade, porém, acreditam que futuramente
o rio possa ficar limpo, evidenciando novamente mais um contra-argumento dos entrevistados.
Buscando no passado histórias vividas por moradores do bairro, funcionário e seus
familiares, os alunos perceberam nas entrevistas o grande saudosismo do rio limpo, como
segue no depoimento da Sra. E. A. S. S. (Figura 18), avó do aluno G. M.:
É muito triste ver o rio assim, ele passa pela nossa cidade, tem mal cheiro, com tudo
dentro, pneu, garrafa e aquela sujeira toda, é muito triste para a juventude que está
chegando agora. Ainda jovem, eu cheguei a ver o rio Tietê limpíssimo. Tinha barco, as
pessoas nadavam, pescavam, artistas faziam gravação. A mudança começou aos
poucos, os bueiros começaram a ficar entupidos porque as pessoas começaram a jogar
as coisas na rua, as empresas começaram a jogar tóxicos no rio. Foi aos poucos, até
chegar a água preta com espuma que tem agora. Não conheço projetos de limpeza do
rio. É muito difícil de o rio ficar limpo de novo, o povo não tem conscientização.

O aluno Í. S. entrevistou sua mãe, J. A., que relatou:
Eu vi o rio limpo e sinto tristeza ao ver o rio nessas condições, deveria ser usado
para diversão. Antes o rio era limpo, atualmente está muito sujo e descuidado.
Quem trouxe a poluição no rio foram as pessoas que jogam coisas em lugares
errados. O rio é importante para São Paulo, pois a água é tratada para uso. Nunca
ouvi de projetos de limpeza do rio. Acredito que o rio pode ficar limpo, mas acho
que o governo não se importa com a limpeza do rio.
Figura 18. Alunos realizando entrevista.

Fonte: Ana C. Rodrigues da Silva (2015). Foto: Milena Araújo (2015).
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A aluna V. G. A. R. entrevistou seu avô, o Sr. V. R., que relembrou os tempos do
rio limpo:
Quando o rio era limpo eu tinha uns 10 anos e ia com a família para se divertir,
tinha até passeios de barcos, hoje as pessoas vão lá e o que se vê é lixo, muita
espuma e a água suja. O rio Tietê é importante para São Paulo, principalmente
agora com essa falta de água. Eu acredito que o rio pode ficar limpo, mas vai ser
difícil. Talvez se entrar o governo federal e o estadual e impor até multas para as
pessoas não poluírem o rio e aí eu acredito que pode ficar limpo.

Como parte do trabalho proposto, os alunos realizaram um trabalho de campo, no
dia 09 de maio de 2015, visitando o Parque Estadual Nascentes do rio Tietê, na cidade de
Salesópolis, conhecendo as nascentes do rio. Foi realizada uma parada nas margens do rio
Tietê, na Marginal Tietê, na capital paulista, onde os alunos se impressionaram com a
quantidade de lixo, tanto boiando no rio quanto jogado às suas margens (figura 20).
Após a realização do trabalho de campo, os alunos realizaram um relatório, onde a
aluna A.C.R.S. descreve o que viu: “há muito lixo jogado no rio. Podemos encontrar de tudo,
mas o que mais se destaca são as garrafas PET. Há também urubus rondando as margens.” A
aluna J.F. descreve em seu relatório que:
Observando as águas do rio Tietê na primeira parada, na Marginal Tietê, a
situação é pior do que o imaginado. A cor da água é escura e não se parece nem
um pouco com um rio, lembrando mais um esgoto. A extensão da sujeira é até de
se admirar, encontramos pedaço de madeira, garrafas, papéis, pneus, sacolas,
papelão, bicicleta quebrada e muitos outros tipos de lixo.
Figura 20. Margens do Rio Tietê, com lixo jogado em seu leito.

Fonte: Ana C. Rodrigues da Silva (2015).

Educação Ambiental: conceitos, metodologias e práticas - 63

Na chegada ao Parque Nascentes do Rio Tietê (figuras 21 e 22), na cidade de
Salesópolis, a surpresa pela água pura e limpa desperta a atenção dos alunos. A aluna J.F.
relata que:
Muito diferente da situação na capital e em Barueri, a nascente do rio Tietê é de
causar espanto ao ver como a água é cristalina e bem geladinha. Para quem ainda
não acredita que a água realmente é limpa, existem pequenos besouros
branquinhos, chamados de ‘besouros da água’, que só vivem em um habitat de
água 100% pura, e esses besouros estão na nascente do rio Tietê, indicando que a
qualidade da água é muito boa. A impressão que fica é que você está bebendo a
água de um filtro normal.
Figuras 21 e 22. Alunos no local das nascentes do Rio Tietê e aluna J. F. coletando água.

Fonte: arquivo pessoal (2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho propiciou, de um lado, avaliar a importância do Rio Tietê
para o estado de São Paulo, tanto no plano histórico quanto geográfico, pois a ocupação do
território paulista ocorre principalmente usando como via esse importante rio, e a vinculação
de toda a História da capital paulista ao mesmo. Por outro lado, a degradação do Rio Tietê
ocorreu concomitantemente a esse desenvolvimento econômico.
Assim como a capital paulista, Santana de Parnaíba tem sua História diretamente
ligada ao rio, desde sua ocupação até os dias atuais. Todo o processo de ocupação do
município ocorreu às margens do rio e este marcou a história de vida de muitos parnaibanos
quando ainda limpo. Nos relatos dos moradores de Santana de Parnaíba e Barueri, a
percepção é de um sentimento de resignação e culpando por São Paulo por ter poluído o rio
que tanto participou de suas vidas, além do saudosismo do rio como forma de lazer e como
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um local que marcou fases de suas vidas.
Tendo em vista um trabalho de estudo do meio que envolveu alunos do ensino
fundamental, a pesquisa de campo realizada, evidenciada nos resultados apresentados,
mostrou que a população tem esperança em ver o rio limpo novamente. Entretanto, para as
pessoas mais idosas que viram o rio limpo, não há esperança em ver o rio menos poluído
novamente, e definitivamente não acreditam que possam contemplar a paisagem de um rio
limpo e sem cheiro. A pesquisa revelou ainda que, para a população, o governo não se
importa em realizar uma ação efetiva que de fato contemple a limpeza do rio.
A realização deste trabalho permitiu o resgate de importantes conceitos no ensino
de Geografia, entre os quais a noção de Dinâmica da Paisagem, e igualmente a valorização da
memória e percepção ambiental como instrumentos de avaliação do conhecimento e do
desconhecimento da população em relação ao Rio Tietê e sua situação lamentável
decorrente da poluição. Logo, as ações de Educação Ambiental descritas neste trabalho e
aquelas que ainda podem ser efetivadas terão disponível esta pesquisa para ser utilizada e
colaborar na melhoria da qualidade de vida do local.
Portanto, sendo o aprendizado uma troca entre professor e aluno, o trabalho foi
desenvolvido de forma que o aluno deixasse de ser mero observador e passasse a ser
protagonista no processo de aprendizagem, com vistas a uma análise reflexiva e crítica do
estudo realizado.
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Capítulo 3
PERCEPÇÕES SOCIOAMBIENTAIS SOBRE O RIO IGUAÇU POR CRIANÇAS DE
ESCOLAS DE UNIÃO DA VITÓRIA (PR) E PORTO UNIÃO (SC) – LIÇÕES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Nelma Baldin9
Gilivã Antonio Fridrich10

INTRODUÇÃO

Estamos todos interligados por meio de relações ecológicas em um planeta com
recursos físicos limitados e as ações que praticamos, sejam individuais ou coletivas,
constroem, transformam e modificam as sociedades humanas e a natureza planetária;
processo este, que vem ocorrendo ordenadamente no decorrer dos tempos. O modo de vida
capitalista que que grande parte da população mundial adotou, não tem respeitado os ciclos
da natureza, uma vez que vem esgotando, rapidamente, os recursos disponíveis no
ambiente. Um exemplo desse procedimento são os recursos hídricos que atualmente vêm
sendo utilizados pelas populações de modo demasiado, sem consciência e respeito.
Como alternativa na busca de soluções, está a Educação Ambiental visto que, por
meio de ações educativas ambientais, apresenta uma possibilidade de despertar, nos
indivíduos, percepções e representações do ambiente sobre o uso dos recursos naturais de
maneira consciente e sustentável, em especial dos recursos hídricos.
Nesse

texto,

estão

expressas

as

percepções

ambientais

e

as

sociais

(socioambientais) que as crianças possuem quanto à importância da preservação e à
conservação das águas, as atitudes e os valores sobre o meio ambiente, em especial sobre o
Rio Iguaçu. Fundamentam-se essas percepções na história das localidades por onde o rio
corre e embasa-se na Educação Ambiental e na valoração das águas do rio, sendo que a
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investigação aqui em destaque foi realizada em escolas públicas dos municípios de União da
Vitória, Paraná (PR) e Porto União, Santa Catarina (SC). Desenvolveu-se um estudo nas
abordagem metodológica qualitativas com bases descritivas do tipo etnográfico e com aplicação
de técnicas da pesquisa quantitativa. O objetivo centrou-se em análises das percepções de
crianças de 5º anos do Ensino Fundamental que vivem no meio urbano dessas cidades,
estudando-se as percepções socioambientais das crianças quanto às águas do Rio Iguaçu.
AS CIDADES “GÊMEAS” (UNIÃO DA VITÓRIA E PORTO UNIÃO): história, economia e o
ambiente
Por volta do século XVIII, época marcada pelo tropeirismo no sul do país, grande
parte das cidades do vale do Rio Iguaçu originaram-se dos pousos e currais dos tropeiros que
ali se fixavam nos pernoites das tropas, em pontos rasos do rio, os quais eram denominados
“vau”, pois eram locais de fácil acesso às tropas. O “vau” era utilizado para o deslocamento
do gado que era levado desde os campos do Rio Grande do Sul até os centros comerciais de
São Paulo para ali ser negociado em feiras comercias, dando, assim, origem a muitas das
cidades interioranas do sul do país (WOEHL, 1999). Assim, consta-se no histórico do
surgimento dos municípios dessa região do vale do Rio Iguaçu (MELLO, 2012).
Trazendo um pouco da história da formação das cidades de União da Vitória, no
Paraná e de Porto União, em Santa Catarina, chamadas de “cidades gêmeas” Woehl (1999),
comenta que com o fim da Guerra do Contestado e com a assinatura do Acordo de Limites
em 1916, aconteceu que o que era Paraná “virou” Santa Catarina e vice-versa. No entanto,
somente em 1944, quando voltou-se para desenvolver a área de terras obtidas pelo Acordo
de Limites, que o Governo do Paraná investiu em infraestrutura que impulsionou o
desenvolvimento econômico da região.
Tratando-se do Rio Iguaçu, houve mudanças nas condições geográficas, se
comparado com o período marcado pelo tropeirisimo pois, alterou-se as margens baixas e
planas, proporcionando grandes enchentes sempre com a elevação do nível da água. Por
esse motivo devido a essas alterações ambientais, nesses locais, possibilitou a ocupação
humana, iniciando assim, o povoamento de União da Vitória (PR). Esses povoamentos
formaram-se e desenvolveram-se ao longo dos rios (compõe o bacia hidrográfica do Rio
Iguaçu), permitindo, assim, uma maior facilidade para o uso do transporte fluvial e a
comercialização de recursos naturais extraídos, como a erva-mate e a madeira,
desenvolvendo assim, a economia regional (WOEHL, 1999).
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A área urbana de União da Vitória se encaixa, ao sul, nos meandros do Rio Iguaçu na
região do médio curso. Esse, por ser afluente do Rio Paraná forma um aglomerado contínuo
com a área do município de Porto União (Santa Catarina). Essas cidades são separadas pela
linha férrea têm o limite geográfico entre os dois estados - Paraná e Santa Catarina (Figura 1)
(MELLO, 2012; ROCHA, 2013).

Figura 1: Divisa dos municípios da área de estudo União da Vitória - PR e Porto União - SC.

Fonte: Centro de Cartografia Digital e Sistema de Informação Geográfica da Univille, Joinville -SC. Adaptado
por: Dennis Newton Nass, 2013.

Ao que se refere ao munícipio de União da Vitória, este possui uma área de 719,998
km² e apresenta uma população constituída por 52.735 habitantes, segundo dados do IBGE
(2014). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do ano de 2010 foi de
0,740. Sua economia é baseada no setor terciário, e atualmente esta é a maior fonte
geradora do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. No setor industrial, como segunda maior
fonte geradora de renda e emprego, destacam-se as indústrias madeireiras, olarias e de
extração mineral advindo do Rio Iguaçu.
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A topografia da região de União da Vitória é bastante acidentada, pouco favorável
para a atividade agrícola, servindo para o reflorestamento e pastagem. É composta de 10%
planície; 15% levemente ondulado; 25% ondulado e 50% acidentado; apresenta solos
eluviais de estrutura argilo-arenosa que de modo geral são ácidos e de pouca fertilidade
(HORT, 1990).
Na região destaca-se uma paisagem fitogeográfica que está inserida na microrregião
do médio Iguaçu e está representada por florestas subtropicais com a presença de
araucárias, faxinais e matas de várzeas, sendo classificada como floresta Ombrófila Mista/
Floresta de Araucária (RIESEMBERG,1989).
Já o município de Porto União, localizado no planalto norte de Santa Catarina, é uma
região muito rica em nascentes, córregos e rios de pequeno porte. O relevo é constituído de
planícies, vales, grandes várzeas nas bacias do Rios Iguaçu, Jangada e Timbó, na divisa com o
estado do Paraná (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, 2014).
Com uma população de 33.493 habitantes segundo dados do IBGE (2014), possui
uma área de 845,340 km², sendo que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) do ano de 2010 foi de 0,786 (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, 2014).
Os dados da Prefeitura do Município de Porto União (2014) demostram uma economia
que se sustenta na extração de madeiras, pois esta, constitui-se em um pilar econômico
importante com as indústrias de esquadrias, representando 30% da produção nacional, bem
como nas atividades rurais, destacadas como a produção de leite, soja e milho.
Esse município por fazer divisa ao município de União da Vitória, possui
características topográficas e hídricas bastante semelhantes. A região que compreende os
dois municípios (União da Vitória e Porto União) apresentam uma riqueza hídrica composta
por, diversas cachoeiras compondo, assim, um cenário natural que hoje é intitulado pelo
setor turístico regional como o “Caminho das Águas” (SCHWENGBER, et al., 2014).
A ocupação inicial dessa região foi decorrente da vinda dos bandeirantes em busca
de fontes de riquezas. Por decreto do Marquês de Pombal, datado do século XVIII,
originaram-se várias expedições com intuito de explorar o sertão brasileiro. Em 1768, partiu
da Capitania de São Paulo uma primeira expedição com destino à zona onde hoje se situa a
cidade de Porto União. Este foi um movimento associado à segunda corrente de ocupação
das áreas subtropicais do Brasil Meridional (SCHWENGBER, et al. 2014).
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Registros históricos retratam que o nome primitivo dado no atual município foi
“Porto União da Vitória”, devido ao seu porto fluvial, de embarque e desembarque, ser de
fácil acesso e por ser ponto de chegada e união aos demais locais de acesso na região. O
termo “vitória” refere-se ao fato de o local ser sede de um entreposto. Após o término das
questões de limites entre os Estados de Santa Catarina e Paraná decorrentes da Guerra do
Contestado (1912-1916), a cidade foi demarcada e dividida pelos limites do leito ferroviário
da Estrada de Ferro Paraná – Santa Catarina. Nesta divisão, a parte condizente para o Paraná
passou a se chamar de “União da Vitória”; e o lado catarinense, passou a se chamar, no ano
de 1916, de “Porto União”, fato, este, que originou o título às cidades de “cidades gêmeas”.
A instalação desses municípios ocorreu nos anos seguintes (SCHWENGBER, et al. 2014).
Cumpre ressaltar que toda região que abrange o município de União da Vitória e
Porto União encontra-se em contínuo processo de degradação ambiental em virtude do
acelerado crescimento urbano, ocupação antrópica para a agricultura ou, ainda, para o
estabelecimento de atividades industriais e de mineração por parte de diversas empresas
que atuam na extração de areia nesses rios que compõem a bacia hidrográfica do médio Rio
Iguaçu, e do basalto próximo aos corpos d´água. Como consequência do uso não planejado,
desses recursos naturais supra citados, os habitats naturais, ficaram seriamente
comprometidos ou deixaram de existir (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO,
2014). No entanto, apesar de todos esses problemas predatórios, essa região apresenta,
ainda, uma grande diversidade ambiental de fauna e flora, compondo um cenário de beleza
inigualável (SCHWENGBER, et al. 2014).

O RIO IGUAÇU NO CONTEXTO: HISTÓRICO, AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICO

Um grande marco natural, físico-ambiental, social e econômico das “cidades
gêmeas” é o Rio Iguaçu. Esse rio, afluente do Rio Paraná, forma um aglomerado contínuo
por diversos rios, que juntos constituem o Rio Iguaçu, esse, em sua imensidão é dividido em
três bacias hidrográficas de acordo com as Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos
Hídricos do Estado do Paraná, e está assim classificado: Baixo Iguaçu; Médio Iguaçu e Alto
Iguaçu (PEREIRA; SCROCCRARO, 2010)11.

11

No caso da pesquisa aqui em destaque, reforça-se que a mesma foi aplicada na área da Bacia do Médio Iguaçu.
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Em todo esse contexto hídrico pertencente ao Rio Iguaçu (Figura 2) ocorreram
diversas interferências nos aspectos naturais, decorrentes da rápida urbanização que vem
acontecendo na região. Problemas esses, não somente ocorridos nas áreas ribeirinhas de
União da Vitória e Porto União, mas, historicamente, em todo o território nacional,
considerando-se que o Brasil passou, em um curto espaço de tempo, de um país rural para
um país urbanizado. Esse processo de urbanização acelerada levou a uma ocupação
desordenada da população nas cidades e, no entanto, o desenvolvimento da infraestrutura
urbana não ocorreu no mesmo nível. Com isso, aparecem as favelas em periferias situadas
em áreas impróprias para a urbanização, e muitas dessas próximas às margens de rios
(ROCHA, 2013). É este um dos casos da ocupação das margens do Rio Iguaçu.

Figura 2: Vista do Rio Iguaçu e área central dos municípios de União da Vitória (PR) e Porto União (SC).

Fonte: Adaptado de: Prefeitura Municipal de Porto União (SC), 2014.
Disponível em: www.portouniaodavitoria.com.br. Acesso em: 05 set. 2015.

É evidente que o uso inadequado dos espaços das margens dos rios pelos seres
humanos pode gerar problemas ao meio ambiente, comprometendo a reconstituição dos
recursos naturais. Tomando-se como exemplo, no caso, as referências dos problemas com
os recursos hídricos que comprometem sensivelmente o desenvolvimento urbano, na
distribuição de água consumível pela população e desenvolvimento socioeconômico dos
locais afetados.
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Sobre os espaços naturais, configura-se a paisagem que tem relação com o
lugar no sentido de territorialidade. Passos (2006, p. 38), expressa [...] esse significado
de espaço territorial, mais ou menos definido, remonta ao momento da aparição das
línguas vernáculas e podemos dizer que esse sentido original, com certas correções, é
utilizado ainda hoje.
As paisagens naturais são retratadas em estudos voltados aos recursos hídricos, os
quais são bastante relevantes, pois permitem às pessoas representarem e perceberem a
importância dos recursos naturais de modo geral, e em especial a água. Há que se destacar
esta como sendo um bem fundamental para a sobrevivência dos seres vivos.
É conveniente chamar a atenção para a vegetação conhecida como “mata ciliar”
que, além de sua importância para a proteção das águas de um rio, tem seu valor retratado
em momentos históricos. As matas ciliares, fontes fundamentais para a conservação das
águas foram muito degradadas e, atualmente, continua esse processo, uma vez que se
erradica cada vez mais esse tipo de vegetação para dar lugar à pecuária, agricultura,
expansão urbana, áreas industriais, áreas de lazer e para o extrativismo mineral, acarretando
a degradação ambiental (GONÇALVES, 2010).
A retirada dessa vegetação elimina a proteção natural, ocasionam erosões,
empobrecimento e desprotegendo o solo, o que causa a infertilidade da terra e a absorção
de resíduos provindos da atividade humana. Resíduos, esses, que podem ser industriais,
produtos químicos utilizados na agricultura ou o esgoto da área urbana. Consequentemente,
surge o assoreamento, a eliminação da vida aquática, dificuldades na navegação, intensificase a poluição, a qualidade da água fica afetada e degrada-se a paisagem (GONÇALVES, 2010).
A extração da mata ciliar no município de União da Vitória vem sendo realizada
desde séculos passados, e todo esse processo de degradação ambiental tem sido registrado
desde os primeiros ciclos da navegação a vapor realizadas no Rio Iguaçu, por volta de 1882.
Esse transporte era utilizado principalmente para o deslocamento de erva-mate, sendo que
se utilizava das madeiras do entorno do rio como combustível para essas embarcações
principalmente por volta de 1899, durante a construção da estrada que liga Curitiba à cidade
de Porto Amazonas, com ramal para as cidades de Lapa e Rio Negro, todas situados no
estado do Paraná.
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Essa construção foi realizada pela Southern Brasil Lumber and Colonization
Company, que teve liberação para a exploração dos grandes pinhais existentes na região dos
vales dos Rios, Negro, Iguaçu, Timbó, do Peixe e Canoinhas, nos quais estimava-se existir
cerca de quatro milhões de pinheiros e dois milhões de imbuias e cedros, árvores essas que
atingiam cerca de 30 metros de altura e mais de um metro de diâmetro (BUCH, 2013).
Com a retirada da floresta das áreas próximas e no entorno de rios, acarretam-se
inúmeros problemas ambientais, biológicos, sociais e econômicos. Esses problemas são
visualizados junto as populações ribeirinhas, pois essas áreas são os locais onde mais surgem
os problemas socioeconômico, como por exemplo, as enchentes (TUCCI, 2004).
De acordo com Buch (2013), próximo às margens do Rio Iguaçu havia grande
número de pinheiros, portanto, foram construídas diversas serrarias nas proximidades para
facilitar a extração e o beneficiamento dessas madeiras, as quais eram levadas para diversas
regiões ao longo do percurso desse rio e posteriormente (após beneficiamento) era tido os
produtos para exportação. Essas exportações eram realizadas para São Paulo, Rio de Janeiro
e Argentina (THOMÉ, 1992). Caracterizaram-se assim, um dos primeiros impactos nas matas
ciliares e a erosão das áreas marginais do leito do rio.
Nesses locais, após a retirada dessa mata, a paisagem vegetal é composta
predominantemente por salgueiros. Além da devastação da mata “primitiva, também o
canal fluvial sofreu diversos processos erosivos em seus diques marginais”, hoje bastante
comprometidos devido às ações antrópicas (BUCH, 2013 p. 62).
Insta destacar que a população local optou por plantar, nessas áreas onde ocorreu a
extração vegetal, espécies exóticas como Pinus, Eucaliptos e Álamo, gerando a economia
municipal. Essas plantações vão margeando o Rio Iguaçu, substituindo a rica mata ciliar por
uma paisagem exótica e homogênea, comprometendo a geomorfologia do rio e ignorando
sua fauna nativa (BUCH, 2012).
Outro agravante na interferência ambiental do rio é a extração de areia que é
realizada atualmente, pois a areia abundante na planície fluvial do médio Rio Iguaçu, tem
sido um insumo bastante importante na indústria de construção civil, em vista do processo
de urbanização recente Sendo assim:

[...] a mineração da areia é uma atividade marcada como grande potencial
transformador irreversível da paisagem. Apesar da importância para as cidades,
não há uma política de exploração racional e sustentável dessa areia e que seja
baseada na reabilitação do ambiente (BUCH, 2013, p. 65).
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As escavações realizadas removem a cobertura vegetal desagregando os solos,
contribuindo para processos de erosão, a poluição hídrica, assoreamento e para o
aumento das áreas de inundações, bem como altera a qualidade da água devido a turbidez
gerada pelos materiais em suspensão. Essa atividade é considerada, ainda, impactante
para as reservas de águas subterrâneas, pois a camada de areia serve como filtro físico e
biológico mantendo a estabilidade do local. Ainda, pode-se dizer que as atividades de
extração de areia e da vegetação ciliar são apontadas pela população como grandes
problemas nas épocas de cheias. Mas, por outro lado, essa mesma população entende
essas atividades como fatores econômicos importantes para a região (BUCH, 2013).
Portanto, ainda para o autora, nesse sentido, o processo de desmatamento da vegetação e
principalmente da mata ciliar vem transformando e modificando todo o patrimônio
econômico, ambiental e visual do rio. Ainda, segundo alguns pesquisadores da área,
corroboram que as atividades de escavações é tida, como importante para os períodos de
cheias do Rio Iguaçu.
Como alternativas aos constantes contratempos decorrentes das enchentes, são
propostas melhorias por meio dos planejamentos municipais, principalmente em relação às
cidades ribeirinhas que estão situadas às margens do Rio Iguaçu e que sofrem com as
consequências das cheias. Portanto, tem-se no planejamento uma gestão ambiental de
recursos hídricos, através de processos de ações contínuas incorporadas à gestão que visa
orientar as decisões, tanto em uma administração pública como privada, garantindo, assim,
o desenvolvimento econômico e social e a sustentabilidade ambiental e favorecendo a
inclusão social da população que reside nas áreas ribeirinhas e sujeitas às enchentes
(ROCHA, 2013; TUCCI, 2004).
No caso do Rio Iguaçu, esses planejamentos visam a atuações em áreas afetadas
pelas cheias e que eram habitadas, “nas quais devem ocorrer realocações dos ribeirinhos e
os mesmos locais devem ser ocupadas por parques, áreas de lazer ou reflorestamento
nativo” (ROCHA, 2013, p. 116). Assim, em relação aos problemas ou às ações referentes aos
recursos hídricos, quanto ao Rio Iguaçu constata-se que não há um gerenciamento integrado
entre municípios e estados; ocorrem somente projetos pontuais para a construção de
moradias para as populações ribeirinhas.
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AS PERCEPÇÕES SOCIOAMBIENTAIS – POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

É somente por intermédio de ações educativas que podemos mudar concepções de
pessoas inseridas em uma sociedade antropocêntrica e capitalista. Mudanças, essas, no
âmbito social, ambiental e econômico. Essas modificações pessoais são alcançadas por meio
da educação, que objetiva desenvolver sentimentos e atitudes visando à compreensão e à
responsabilidade sobre o seu entorno natural e social. Procura-se, assim, estabelecer novas
relações, mais horizontais e dialógicas e não afeitas às atuais de dominação e exploração.
Busca-se que essas relações estimulem a capacidade de avaliar e agir sobre determinada
situação de forma coletiva, num sentimento e exercício de cidadania que promova a
participação ativa em todo o processo (EFFING, 2007).
Nesse sentido, tenta-se resgatar os direitos e os valores éticos necessários para a
sustentabilidade socioambiental. Esse processo de formação de todos os indivíduos envolvidos
pela causa, ou seja, os educadores, os gestores e os educandos acaba por ser contínuo e
permanente, com enfoque interdisciplinar e nos diálogos dos diferentes saberes de modo que
o pensamento e os atos locais alcancem uma perspectiva global e equilibrada (EFFING, 2007).
Os espaços educacionais e afetivos, ou seja, as escolas, a família e as grandes
instâncias de socialização, têm sido alvo de diversas transformações nas últimas décadas,
mas este contexto deve ser refletido. A educação e a formação parecem orientar-se, hoje,
para a construção rápida de competências, com vista à adaptabilidade a contextos sociais e
profissionais, flexíveis e mutantes (BALDIN; ALBUQUERQUE, 2012).
Nessa perspectiva de mudanças na sociedade contemporânea, o acesso ao
conhecimento e à capacidade de entender, compreender e utilizar as diversas informações
disponíveis é fator essencial na promoção de uma cidadania emancipadora. Nesse sentido, a
emancipação pressupõe a compreensão do sujeito como agente produtor da história, capaz
de identificar as estruturas de poder e influência e de posicionar-se, criticamente, como
impulsionador de mudanças numa ótica supracircunstancial (BALDIN; ALBUQUERQUE, 2012).
Tristão (2004) reforça o papel da educação para a formação de valores
sustentáveis que ocorrem além do espaço da escola. Mas o cenário educacional que temos
e vemos hoje é que as instituições de ensino tendem a reproduzir a cultura da
insustentabilidade, intensificando os problemas ambientais e de desenvolvimento mais do
que estimulando os/as estudantes a trabalharem em busca de soluções. Uma educação
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voltada a esses princípios opõem-se a qualquer uniformidade cultural e social. Nesse caso,
considera as questões de valores, percepção, representação, subjetividade e do saber em
frente à crescente racionalização do mundo. Essa educação deve promover a construção
interativa entre sujeitos e sociedade. É através da Educação Ambiental que podemos
colocar em “prática” esses princípios, ações por meio de nossas experiências vivenciadas
em prol ao meio ambiente.
Trazendo as concepções em educação e relacionando-as ao ambiente, Dias (1992)
afirma que a Educação Ambiental é um conjunto de conteúdos e práticas ambientais
orientadas para a resolução dos problemas concretos do ambiente, considerando o enfoque
interdisciplinar e de participação ativa e responsável de cada indivíduo da sociedade. A
Educação Ambiental deve alcançar a todas as pessoas, dentro e fora das escolas, nas
associações comunitárias, religiosas, culturais, esportivas e profissionais, entre outras.
Assim, a Educação Ambiental é considerada ferramenta fundamental como garantia de um
meio ambiente equilibrado em que o homem trabalhe visando à sustentabilidade e de forma
a não agredi-lo.
Sendo assim, as práticas de Educação Ambiental fomentam possibilidades de
espaços comunitários de aprendizagem no sentido de fortalecimento dessas aprendizagens
envolvendo a sociedade e o meio ambiente. Ou seja, pelo incremento de reflexões com os
sujeitos envolvidos e suas comunidades, pode-se tratar de questões relacionadas ao
desenvolvimento local e regional, à geração de renda, à qualidade de vida, aos impactos
ambientais, dentre outros fatores.
Na Educação Ambiental pode-se desenvolver inúmeras atividades que possibilitam
o agente envolvido em conhecer a si mesmo e perceber o meio onde está inserido. Nesse
sentido, uma “ação educativa” pode ocorrer através das percepções (ambientais) que cada
indivíduo possui do meio. Tuan (1990) expressa sobre percepções que essas são formas
como os indivíduos veem, compreendem e comunicam-se com o ambiente, caracterizandose as influências ideológicas de cada sociedade. Coimbra (2004, p.551) complementa:

[...] a percepção do meio ambiente é, a uma só vez, processo e resultado. Como
processo, ela é o ponto de partida para o conhecimento ambiental. No entanto, a
percepção, como resultado, pode significar também todo o conhecimento
adquirido a respeito do meio ambiente.
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Tuan (1990) define o termo percepção como sendo a resposta dos sentidos aos
estímulos externos, como se fosse uma atividade proposital em que alguns fenômenos são
claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Tuan
(1990) ainda esclarece que várias coisas que percebemos têm muito valor para nós, para a
nossa sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão aderentes à
nossa cultura. Assim, o estudo de percepção ambiental, enquanto atitudes e valores, é
extraordinariamente complexo e amplo. O mesmo autor, também apresenta conceitos sobre
percepção, atitudes e valores em relação ao meio ambiente. Salienta o autor que a maioria
das pessoas, durante suas vidas, utiliza-se pouco de seus “poderes” de percepção. A cultura de
um grupo pode influenciar na percepção de tal modo que as pessoas sentem o ambiente em
que estão inseridas, podendo então mudar suas atitudes e conceitos sobre o mesmo.
O desenvolvimento de ações voltadas para a preservação e conservação do
ambiente que nos cerca possibilita a mudança de atitudes diante das problemáticas
socioambientais que enfrentamos. E, como ressaltam Castro e Baeta (2011), a Educação
Ambiental possibilita a percepção ambiental, pois esta se constitui numa área de
conhecimento interdisciplinar em razão dos diversos fatores interligados e necessários ao
diagnóstico e intervenção que pressupõe, e é concebida como uma tomada de consciência
ambiental, tendo em vista a complexa rede de fatores políticos, econômicos, culturais e
científicos que envolvem uma comunidade.
Assim sendo, o espaço escolar é muito significativo, perceptivo e representativo
para os alunos. Portanto, esse espaço representa a tentativa de formar cidadãos que sejam
comprometidos com problemas do mundo em que vivemos. Nesse viés, não se trata de
substituir o que os alunos já sabem, mas qualificar seus saberes, e este processo deve
ocorrer à medida que se constroem e se mostram no ambiente escolar práticas educativas
voltadas para a reflexão ambiental, para o diálogo e para a problematização.
É possível inferir que através das percepções ambientais, as necessidades de uma
população indicam melhorias embasadas na compreensão dos problemas com
possibilidades de mais eficácia na solução dos mesmos. Dessa forma, reforçando a
percepção ambiental como um método da Educação Ambiental, esta poderá ajudar na
defesa dos recursos naturais, pois aproxima o ser humano com a natureza individualmente,
despertando-o para a proteção e o respeito para com a Terra. Portanto, é indispensável
saber como os indivíduos percebem o ambiente onde vivem para representá-lo no coletivo
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(MENDONÇA; COLISSI, 2012). Posteriormente, haverá a conscientização e o reconhecimento
da importância desses recursos por nós utilizados, que são retirados da Terra, para, por fim,
aplicar ações e práticas com vistas à melhoria e à continuidade desses recursos.
Daí a importância de estudos de percepções ambientais e sociais quanto à
necessidade de que devemos retratar e diagnosticar a visão da população sobre ações
preventivas e recuperativas do meio ambiente em que estão inseridas. Em especial,
iniciando-se pelas crianças, para que venha a ocorrer uma conscientização no sentido de
mudar e/ou melhorar essa problemática ambiental no que concerne à Educação Ambiental.
Pois, tendo em vista que a Educação Ambiental influencia significativamente na construção
da cidadania das crianças (KLUG, 2013).
METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa trabalhou-se a partir de uma abordagem
qualitativa - quantitativa conforme orientações de Lüdke e André (2007) e Minayo (2007).
Para as análises descritivas, do tipo etnográfico, e para o levantamento das categorias de
análise da pesquisa, a referência foi o texto de Bardin (1979).
Evidenciando uma melhor análise da percepção ambiental expressa pelas
crianças participantes, foram desenvolvidos e aplicados três instrumentos da pesquisa no
campo qualitativo: o questionário, o “Jogo Ambiental” e a folha “texto”. Com a junção
dos três métodos, o pesquisador pôde conhecer em maiores detalhes, as percepções
geradas pelos alunos em relação à Educação Ambiental e com o Rio Iguaçu, permitindo
que um método complementasse o outro. Em relação ao método quantitativo, os dados
numéricos extraídos da pesquisa, foram tabulados e organizados, de modo a facilitar a
discussão dos resultados qualitativos.
Conforme já exposto, a área do Rio Iguaçu onde a investigação foi realizada
compreende a bacia do médio Rio Iguaçu, cujo campo da pesquisa fixou-se em escolas
localizadas nos municípios de União da Vitória (PR) e Porto União (SC). O palco do estudo
concentrou-se em três escolas urbanas situadas em União da Vitória e três escolas urbanas
situadas em Porto União. Como critério de inclusão, decidiu-se por escolas públicas
municipais12 situadas mais proximamente das margens do Rio Iguaçu em cada uma das
cidades (Figura 3).
12

Nota dos autores: Os nomes das escolas não foram citadas na pesquisa, pois, não houve autorização das
mesmas para a divulgação.
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Figura 3: Área do Rio Iguaçu e Rede Ferroviária demonstrando os locais onde a pesquisa foi realizada (área
urbana) dos municípios de União da Vitória – PR e Porto União – SC.

Fonte: Centro de Cartografia Digital e Sistema de Informação Geográfica da Univille, Joinville (SC) 2013.
Adaptação de Dennis Newton Nass, 2013.

A população pesquisada ficou centrada nos alunos dos 5º anos do Ensino
Fundamental das escolas participantes da pesquisa13, sendo composta, essa população, de
um total geral de 145 alunos, contabilizadas as seis escolas (74 alunos das escolas de União
da Vitória e 71 alunos das escolas de Porto União).
De modo a facilitar a organização do tempo e das atividades de intervenções
práticas, os procedimentos metodológicos foram divididos em passos que possibilitaram
uma maior interação dos pesquisadores com a população alvo. Esses passos metodológicos,
ocorreram através do contato prévio com as direções e equipes pedagógicas das escolas,
com visitas de observação nessas escolas para anotações das interações dos alunos em seu
espaço físico, com a aplicação de um questionário em cada uma das escolas e, por fim, com
a aplicação de um texto (de uma folha) com linhas impressas, que as crianças utilizaram
como base para o desenvolvimento de um texto próprio, onde escreveram seus
conhecimentos referentes ao Rio Iguaçu.

13

A pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, aprovado sob o nº 408.756/2013. Os participaram
deste estudo todos os alunos cujos pais ou os seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecimento TCLE permitindo essa participação.
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Ainda, como prática educativa, aplicou-se um jogo, que chamamos de “Jogo
Ambiental”. As cartas do jogo continham imagens (fotografias) “ambientais” das duas
cidades estudadas e enfatizavam pontos históricos, patrimoniais, turísticos e com enfoque
no Rio Iguaçu e seu entorno. para cada imagem, havia cartas separadas com as descrições
que eram postas juntas ao “jogo”, formando, assim, um “jogo da memória”.
Dessa forma, para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, optou-se por dividir
a temática de estudo em duas categorias fundamentais: Educação Ambiental e Rio Iguaçu.
Decorrentes dessas duas categorias centrais, extraíram-se as categorias de análise da
pesquisa, tendo como suporte a interpretação e a análise teórica do discurso captado,
segundo orientações de Bardin (1979), e que representam o que as crianças mais
enfatizaram nas respostas ao questionário. Essas categorias são as manifestações de maior
expressão nas falas, nas representações e nas percepções dessas crianças: para a Educação
Ambiental, extraíram-se: Meio Ambiente, Reciclagem, Plantio de Árvores; para a categoria
Rio Iguaçu, emergiram: Água, Poluição, Beleza/Bonito, Uso da Água.
Quanto ao texto com dados e informações sobre o Rio Iguaçu, este possibilitou, aos
alunos, expressarem, com suas palavras, a respeito da importância ambiental e social do rio
para suas vidas e para o desenvolvimento das duas cidades, viabilizando, assim, que os
pesquisadores obtivessem dados quanto às percepções dessas crianças. Isto é, o que não foi
expresso nas respostas do questionário foi então “captado” das manifestações apresentadas
na análise do texto. Com a junção desses dois procedimentos, os pesquisadores tiveram a
possibilidade de reconhecer, uma maior expressividade das crianças, sendo assim, um
procedimento metodológico complementou o outro.
No decorrer da análise dos resultados, e visando enfatizar as falas das crianças
participantes e também suas escolas, procedeu-se a uma identificação numeral. As
crianças são identificadas por números, sendo: de 01 a 74, alunos das três escolas de
União da Vitória; e de 75 a 145 alunos das três escolas de Porto União. E quanto às escolas,
a identificação das mesmas ficou assim estabelecida: escolas 01, 02, 03 são as
pertencentes ao município de União da Vitória (PR); e as escolas 04, 05, 06 pertencem ao
município de Porto União (SC).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O CUIDADO COM O RIO IGUAÇU – UNIÃO DA VITÓRIA-PR
Como proposta do estudo, foram valorizadas as manifestações espontâneas das
crianças quanto à história do uso das águas e a situação ambiental do Rio Iguaçu. Para tanto,
verificou-se as atividades realizadas nas escolas e relacionadas a utilização das águas desse
rio no que se refere ao conhecimento dos educandos sobre os cuidados, a influência cultural
e a atuação familiar. Percebeu-se que a grande maioria dos alunos das escolas de União da
Vitória retratam a importância que o Rio Iguaçu representa para a cidade onde residem. Esta
importância é ressaltada em termos econômicos, ambientais, sociais, patrimoniais e para a
sobrevivência. Dentre as expressões das crianças, destacam-se:
“O Rio Iguaçu é importante para a natureza e para a nossa cidade e é importante
para as pessoas que trabalham nas empresas que tiram areia” (aluno 28 UV);
“Ele é importante porque, com sua água, alimenta animais e abastece a população
de várias cidades” (aluno 35 UV);
“Sem o Rio Iguaçu não teria luz em nossas casas” (aluno 44 UV).

Já em relação à percepção quanto ao atual estado do rio, ficou evidente que a
maioria das crianças de União da Vitória (74%) percebem-no como poluído e mal cuidado.
Em alguns dos relatos apresentados nas respostas discursivas do questionário e referentes à
questão ambiental, as crianças trouxeram esses problemas voltados ao Rio Iguaçu:
“Tem gente que desrespeita jogando “lixos”; e barcos jogando óleos no rio Iguaçu”
(aluno 10 UV);
“Se o rio continuar assim [poluído] os peixes irão morrer” (aluno 05 UV);
“Se não cuidarmos do rio procurando não poluir, daqui alguns anos não teremos
mais água potável, e com isso nossa sobrevivência não será possível” (aluna 18 UV).

Como forma de ajudar na melhoria dessa situação via intervenções educativas,
grande parte (55%) dos educandos declarou já ter realizado algum tipo de atividade em prol
do rio, mas, em contraponto, um número expressivo (35%) comentou não ter realizado
“nada” em favor do rio. Essas atividades realizadas como práticas na Educação Ambiental
estão relacionadas à retirada de resíduos, plantio de árvores na mata ciliar, cuidado com o
desperdício da água do rio entre outras. Porém, a ênfase foi acentuada: essas ações não são
realizadas frequentemente.
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Sobre o uso das águas do Rio Iguaçu, a atividade mais explanada pelas crianças foi a
pesca, com 53% das respostas. Nesse mesmo sentido, em âmbito familiar, os alunos juntamente
com seus pais ou responsáveis realizam atividades em prol do rio com ações como separar os
resíduos (73%), recolher os resíduos jogados (39%) e plantar árvores próximas ao rio (17%).
As crianças simbolizaram a percepção socioambiental do rio e do meio ambiente.
Elas compreendem como está a situação atual do rio (poluída), e que esta situação precisa
mudar. Tais manifestações encontram respaldo no texto de Jodelet (2011). A autora define
os estudos de fenômenos representativos, os quais podem ser utilizados para vários
objetivos como descrever, no plano simbólico, um estado de coisas que correspondem a um
momento dado da evolução social, ou, ainda, de pôr em evidência os fatores do plano das
ideias que explicam uma conduta ou uma situação social em termos de estabilidade e
resistência a mudanças, ou de indução a mudanças.

O CUIDADO COM O RIO IGUAÇU – PORTO UNIÃO-SC

Em relação ao mesmo tema, nas escolas de Porto União, na opinião dos educandos,
o estado atual do rio é altamente poluído. Na concepção dessas crianças, esse problema é
decorrente da agricultura local e da poluição advinda de resíduos jogados nas águas do rio.
Na folha “texto” os educandos retrataram a relação do estado e a importância do Rio Iguaçu
para suas vidas e para a sociedade em geral:

“O Rio Iguaçu tem importância fundamental para a agricultura de nossa cidade”
(aluna 82 PU);
“É uma riqueza que minha cidade tem, a única coisa que me deixa muito triste é
que todos os tipos de “lixos” estão jogados no rio” (aluna 122 PU);

Ainda, nessa mesma perspectiva da importância do Rio Iguaçu as crianças
expressaram que esse recurso natural é fundamental para a cidade onde residem, sendo que
apontaram como respostas:

“Precisamos cuidar do Rio Iguaçu, bebemos a água dele” (aluna 93 PU);
“Em história eu aprendi que a cidade de União da Vitória, surgiu porque os
bandeirantes passaram pelo rio, isso é importante também para a história da nossa
cidade” (aluno 102 PU);
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A importância do Rio Iguaçu é explicitada pelas crianças pelo fato de os cidadãos de
Porto União utilizarem suas águas para o trabalho, para o consumo, e as indústrias as usam
em suas produções, gerando, com isso, recursos financeiros à cidade. Associando essas
percepções e representações das crianças com os pensamentos de Duran e Bahia (2011),
observa-se que os autores interpretam o campo das representações sociais como
historicamente construídas, que dependem da memória e que estão estreitamente vinculadas
aos diferentes grupos socioeconômicos, culturais, étnicos e às diversas práticas sociais, assim
como de certa forma o interpretam as crianças participantes da pesquisa aqui em foco.
A preocupação do homem na atualidade está estreitamente voltada para a
acumulação e o crescimento econômico. Gerar riquezas sem levar em consideração o modo
como se está agindo, faz com que as matérias-primas sejam extraídas do ambiente,
processadas em grandes indústrias, transformadas em produtos novos e, assim, possibilitase a acumulação de cada vez mais produtos destinados, no final do seu uso, a serem jogados
como “resíduos” na natureza. Se o homem continuar nesse processo, chegaremos num
momento em que tudo o que produzimos nem terá uso, pois não saberemos o que fazer, ou
não teremos locais para a destinação desses produtos. Eis ai que o homem poderá provocar
o que nós chamamos de “caos ambiental”.
Verificou-se, ainda, se as crianças já haviam realizado alguma atividade relacionada
a cuidados com o rio. Ficou-nos evidente que a grande maioria (76%) não faz (ou nunca fez)
nenhuma atividade que contribuísse com a vida do rio. E na concepção desses educandos, o
rio atualmente se encontra em um estado “por demais” poluído e mal cuidado,
representada essa percepção, na maioria (80%) das respostas. Conforme exposto pelas
crianças, o Rio Iguaçu enfrenta grandes problemas. Essa questão ambiental de degradação e
uso indiscriminado dos recursos da natureza está relacionada ao comportamento
individualista e capitalista de hoje, como expressa Ruscheinsky (2012). Isto é, quanto menos
“cuidados” acontecerem para com esse recurso hídrico - Rio Iguaçu, mais comprometido
ficará o meio ambiente das duas cidades que o margeiam, em especial.
No que se refere à utilização do rio, as crianças salientaram que utilizam as suas
águas principalmente para tomar banho, como lazer (61%). Das opções sugeridas aos
educandos quanto às atividades desenvolvidas juntamente com seus pais ou responsáveis
para a melhoria da atual situação do rio, aludiu-se com maior ênfase (45%) a atividade de
separar os resíduos, enquanto que (27%) recolhe os resíduos jogados. E outra atividade
também expressa foi a de plantar árvores às margens do rio (23%).
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Enfatizando a percepção dessas crianças em relação ao estado atual do Rio Iguaçu,
reforçamos aqui as suas falas:

“O rio é bastante poluído pelo esgoto, resíduos, veneno que vem da agricultura e
também resíduos que vêm das indústrias da nossa região” (aluna 78 PU);
“É necessário que as pessoas se conscientizem de que o Rio Iguaçu que está
poluído, fará mal para nossa saúde” (aluno 140 PU);
“As pessoas precisam muito da água e então a gente tem que cuidar muito para
não poluir o rio, mas a água um dia vai acabar não porque não tem bastante, mas
sim, porque está poluída e não estão conseguindo tratar as nossas águas do Rio
Iguaçu. É essa a importância” (aluna 121 PU).

Em uma perspectiva sobre o Rio Iguaçu no seu estado atual, a grande maioria das
crianças relatou, em seus escritos, que os grandes problemas que o rio vem enfrentado são
causados por atitudes “impensadas” do homem. Portanto, essas crianças demonstraram-se
preocupadas, pois percebem que a preservação de recursos naturais é de grande importância.
Em vista dessa situação, e buscando referência em Reigota (2012), entende-se que a Educação
Ambiental pode ser uma alternativa viável na conscientização e para a melhoria dessa situação
tão enfaticamente manifestada pelas crianças participantes da pesquisa.

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Em vista das percepções extraídas das respostas das crianças ao questionário,
agrupou-se as duas categorias centrais: Educação Ambiental e Rio Iguaçu, das quais,
extraíram-se as demais categorias de análise do estudo. Como já anteriormente descrito,
para a categoria Educação Ambiental, destacaram-se: Meio Ambiente; Reciclagem e o
Plantio de Árvores; e para a categoria Rio Iguaçu, emergiram da pesquisa: Água; Poluição;
Beleza/Bonito e o Uso da Água do Rio.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: MEIO AMBIENTE, RECICLAGEM, PLANTIO DE ÁRVORES

Na categoria meio ambiente, as crianças citaram assuntos como a interferência do
homem no ambiente, problemas ambientais, local onde vivem, os benefícios do meio
ambiente para o homem, geração de renda. As crianças veem a prática da Educação
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Ambiental como “solução” desses problemas, sendo que a maioria representou que o meio
ambiente está degradado devido à interferência humana. Percebeu-se, nessas respostas, a
necessidade que essas crianças sentem em buscar tentativas para solucionar esse problema.
A interferência drástica do homem na natureza altera, de forma rápida os limites das
áreas de ocorrência das espécies e também dos fenômenos, e essa relação, esta ingerência do
homem, acaba interferindo no ciclo natural das espécies e, assim, enquanto algumas espécies
se expandem, outras se retraem ou mesmo desaparecem (TROPPMAIR, 2008).
O meio ambiente apresenta uma complexa relação entre os elementos bióticos e
abióticos que naturalmente formam sistemas próprios mediante processos ou grupo de
processos que se relacionam entre si, formando, aí, um conjunto (GONÇALVES, 2010). Na
percepção das crianças participantes da pesquisa, o conjunto de espécies e natureza não é
sugestivo nas suas interpretações, pois veem o meio ambiente como “servindo ao homem”.
Nessa expressão, categorizamos as suas posições como “antropocêntricas”, conforme
referencia Reigota (2012).
As crianças manifestaram o desejo de terem práticas educativas que possam estar em
contato com o meio ambiente. Nota-se que essas crianças percebem e representam as práticas
da Educação Ambiental como “soluções” para os problemas ambientais, conforme expressaram:

“Eu queria ter mais práticas sobre o meio ambiente como “mexer” na terra, plantar
e cuidar do meio ambiente” (Aluna 30 UV);
“Não quero ver o meio ambiente sofrendo, pois somos nós que causamos isso...
quero ajudá-lo na escola e na minha família posso fazer isso...” (Aluna 13 UV).

A preocupação com o rio e o meio de entorno demonstrada pelas crianças
evidencia que as instituições de ensino não estão realizando ou realizaram muito pouca
atividades ou práticas escolares relacionadas ao meio ambiente. Baldin e Albuquerque
(2012) expressam que esses procedimentos pedagógicos constituem-se em uma
possibilidade da educação para a cidadania. Para tanto, procura-se refletir, com as crianças,
os jovens e os adultos sobre os cuidados com o ambiente que, se entende, devam iniciar já
com seus atos cotidianos. Essas ações permitem entender o funcionamento da natureza, das
cidades e a importância da participação individual, a qual pode levar à participação geral,
coletiva (BALDIN; ALBUQUERQUE, 2012).
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Conforme as expressões e as respostas das crianças, as mesmas compreendem que
o meio ambiente está no cerne do enfrentamento de diversos problemas e muitos desses
problemas não possuem mais solução. Percebeu-se que os educandos expressam-se pela
sustentabilidade ambiental, pois se posicionaram defendendo que a melhoria do planeta
deve ser de forma eficiente e sem mais agressões. No entanto, sentem-se fragilizados, pois
não têm práticas escolares que lhes ofereçam suporte para realizar essas ações.
Nessa direção, Baldin et al. (2011) demonstram que para as concepções de mundo da
infância pode-se encontrar uma leitura nova da nova visão que adentra e se firma no presente
século, e que está baseada nos conceitos do holismo, da ecologia, da história do homem no
seu habitat, da sustentabilidade e da qualidade de vida. Esses fatores todos colocam a
humanidade diante de questões fundamentais: a finitude e a fragilidade dos recursos naturais
– em especial dos recursos hídricos - e, como ainda expressam Baldin et al. (2011),
consequentemente, colocam a humanidade de frente com o cuidado para com a vida. E vida,
nesse caso, está imbricadamente relacionada ao meio ambiente, especialmente com a água.
A outra categoria que emergiu nas respostas das crianças foi a reciclagem.
Observou-se a percepção que as crianças possuem em relação à problemática gerada pelos
resíduos sólidos dispostos em locais inadequados, em que ficou evidente, na maioria das
respostas (63%), que essas crianças sentem a necessidade da reciclagem dos resíduos sólidos
e da destinação correta dos mesmos. Conforme a Lei Federal nº 9.975/1999 - da Educação
Ambiental, as ações ambientais possibilitam um processo por meio do qual o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à qualidade de vida e à sua sustentabilidade (BRASIL, 2014).
Pela pouca experiência de vida das crianças que participaram da pesquisa e como
provavelmente essas crianças não conhecem por inteiro a evolução histórica dos processos
industriais e os grandes impactos ambientais que ocorreram em séculos e décadas passados,
elas já compreendem que o que foi gerado há muito tempo ainda apresenta os efeitos
agravantes até os dias de hoje. Essas crianças sentem que os problemas decorrentes do
acúmulo dos resíduos pode de fato contaminar os recursos hídricos, o ar, e o solo.
Tozoni-Reis (2008) considera resíduos sólidos todos os materiais que deixam de ser
utilizados pelo ser humano, isto é, tudo aquilo que não serve mais para o uso das pessoas.
Seguindo esse raciocínio, as crianças retrataram sobre a importância da reciclagem para a
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preservação da natureza, pois tudo o que utilizamos é possível para a reciclagem. Em
algumas das escolas pesquisadas foram encontrados recipientes para a coleta seletiva. Esses
também são instrumentos didáticos para desenvolver a consciência ecológica nas crianças,
pois cada resíduo é destinado em compartimentos separados e com cores diferenciadas,
facilitando a aprendizagem dos alunos e a formação de crianças ecologicamente
conscientes. Os educandos sentem a necessidade de trabalhar essas práticas nas escolas.
Alguns desses alunos anotaram em suas respostas que já realizaram atividades como
recolhimento de resíduos, e percebeu-se, nessas crianças, um grande entusiasmo sobre o
realizado e a vontade de realizar mais vezes essa prática.
Entende-se que a reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de
materiais descartados, para reintroduzi-los no ciclo produtivo. É uma das alternativas de
tratamento de resíduos sólidos mais vantajosa, tanto do ponto de vista ambiental, quanto
do social e econômico (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014).
Nesse encaminhamento, considerando-se as observações e descrições de relatos
das crianças de todas as seis escolas das duas cidades pesquisadas, constatamos percepções
e representações socioambientais referentes ao Rio Iguaçu e do seu entorno, em especial
quanto à problemática dos resíduos:

“Para deixar o rio limpo, precisamos separar o “lixo” para que ele não caia no rio”
(aluna 18 UV);
“Uma vez eu vi uma mulher jogando resíduo na rua eu só pensei: porque jogar
“lixo” nas ruas, faz muito mal e causa poluição” (aluna 77 PU).

Se as crianças compreenderem a problemática dos resíduos, possibilita um grande
passo para melhorar ou solucionar essa situação de acúmulo de resíduos, muitas vezes
jogados nos recursos hídricos, se parte das escolas e das comunidades em geral, o interesse
em possibilitar suporte às crianças nesse sentido e também de realizarem suas tarefas em
prol do meio ambiente.
O plantio de árvores, conforme as expressões das crianças, pode amenizar ou até
mesmo solucionar problemas como a poluição do ar e proteção dos rios (mata ciliar), e as
árvores são símbolos de beleza. Contudo, como ocorreu nas demais categorias, as crianças
retratam a importância de atividades educativas ao citarem a necessidade de plantio de
árvores nas escolas e nas cidades.
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Nesse caso, o plantio de árvores torna-se de cunho muito importante, pois a
presença de árvores, arbustos e flores no ambiente urbano tende a melhorar o clima, traz
sombreamento e embelezamento das cidades, além de diminuição da poluição atmosférica,
sonora e visual e, ainda, contribuem para a melhoria física e mental dos seres humanos
(TROWBRIDGE; BASSUK, 2004). O embelezamento urbano com essas áreas verdes destacase dentre as percepções das crianças, as quais sentem falta de atividades e práticas de
Educação Ambiental relacionadas ao plantio de árvores em suas escolas.
Cabe ressaltar que o plantio de árvores em locais públicos, em especial ambientes
urbanos, possibilita a redução significativa da sobrecarga dos sistemas de drenagem de
águas pluviais urbanas, melhorando, quando possível, a infiltração no solo e auxiliando na
redução da velocidade de água das tempestades. Também evitam outros problemas mais
graves como as enchentes (TROWBRIDGE; BASSUK, 2004).
Durante as atividades nas escolas constatou-se, pelas respostas ao questionário e nos
escritos na folha “texto”, que havia crianças refletindo com significativa consciência sobre os
problemas ambientais das suas cidades, sendo que desses problemas, o desmatamento e os
resíduos dispostos nos locais inadequados foram os temas que tiveram maior expressividade.
O relato de uma aluna sobre sua percepção em relação a essa questão:
“As pessoas devem plantar árvores na beira do rio e também juntar os “lixos” que
estão lá” (aluna 26 UV).

Cabe ressaltar, ainda, que o plantio de árvores em locais públicos nos centros e
bairros das cidades forma espaços verdes. Esses espaços são utilizados como parques e praças,
trazem todo um processo de melhoria na qualidade de vida dos seres que ali habitam. As
árvores, além de todos esses benefícios citados, apresentam seus produtos como as sementes
e os frutos, os quais servem de alimentos para os animais e humanos e as flores servem como
atrativos para insetos e aves polinizadoras, além de incontestável beleza.
O RIO IGUAÇU – ÁGUA, POLUIÇÃO, BELEZA (O BONITO), USOS DA ÁGUA DO RIO
No que diz respeito ao Rio Iguaçu, das quatro categorias que emergiram em vista da
representação que têm, as crianças, quanto ao rio, a água foi a categoria tida como mais
significativa. As crianças demonstraram-se bastante preocupadas com os problemas de
poluição que o Rio Iguaçu enfrenta atualmente, pois elas sentem a falta de melhorias e de
maior conscientização da população quanto ao uso da água.
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As crianças participantes da pesquisa percebem que há falta de cuidado da
população local no referente à água do Rio Iguaçu, não somente a desse rio, mas de todos os
rios, mananciais, reservatórios, aquíferos, bacias hidrográficas e demais corpos d’ água da
região. Em relação ao cuidado com a água, no sentido de buscar a valorização do patrimônio
maior do homem, a vida, sem dúvidas pode-se entender a ansiedade dessas crianças com
vistas à aprendizagem sobre como preservar a água.
A água é um recurso essencial para a vida do e no planeta, sendo o componente
obrigatório para a geração e a manutenção da vida. Dessa forma, a existência dos seres vivos
na Terra se deve graças à presença da água em seu estado líquido na biosfera (LORANDI;
CANÇADO, 2002). Pode-se inferir, no que se refere à água, que apesar da aparente
abundância que corre por todo planeta, sua distribuição é desigual, e em diversos locais a
água está se tornando escassa (LORANDI; CANÇADO, 2002).
Nessa concepção, quanto ao uso inadequado e inconsciente da água, alguns países
já tratam esse recurso como não renovável e apresentam formas de uso mais conscientes.
Mas, infelizmente, a poluição das águas é uma triste realidade em diversas áreas do globo
terrestre. Portanto, ensinar as crianças sobre a importância desse recurso limpo e
preservado é fundamental para evitar que ele se esgote.
Outra categoria que emergiu neste item foi a poluição que é evidenciada em
demasia no nosso planeta e que mostra ser o homem, o seu “principal” causador. Na
pesquisa, as crianças trouxeram como problemas que causam a poluição do Rio Iguaçu
determinadas atitudes, como: o ato de jogar resíduos na rua e no rio, despejos de materiais
industriais, fumaça de fábricas, barcos jogando óleos, despejo de agrotóxicos utilizado na
agricultura e despejos dos esgotos residenciais não tratados.
Acredita-se que o grande crescimento na produção de materiais e atos impensados
do homem sobre o uso da natureza levam à problemática atual, pois a acumulação do
patrimônio econômico acaba por levar ao fim as matas as florestas e as águas – fonte da
vida, o maior dos patrimônios do homem, acelerando os processos de degradação ambiental
e o aumento da poluição (BALDIN et al., 2011).
Muitos processos se alteram no decorrer do tempo, por esse motivo as próprias
crianças participantes da pesquisa afirmaram que a paisagem está em constante mudança. De
fato, a natureza é dinâmica, seja pelas forças da própria natureza, seja por ações antrópicas
que ocasionaram o grande índice de poluição (TROPPMAIR, 2008). Neste sentido, um dos
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fatores que atualmente vem gerando problemas no que se refere ao meio ambiente, é a
poluição, a qual pode ocorrer de diversas maneiras e, uma dessas, é a colocação dos resíduos
urbanos em locais inadequados. Observou-se que a poluição é, para os participantes da
pesquisa, uma consequência decorrente das ações pensadas ou impensadas do homem.
Na categoria beleza (o bonito) que também emergiu da pesquisa, as crianças
representam o Rio Iguaçu como um patrimônio histórico, ambiental e de beleza das cidades
de União da Vitória e Porto União, e a grande maioria está preocupada com a questão da
poluição que está afetando esse rio, demonstrando, como já mencionado na categoria
anteriormente analisada, de que o gerador principal de impactos e que afeta a beleza do Rio
Iguaçu e de seu entorno é o próprio homem. Como exemplo desse entendimento, cita-se a
fala de uma criança:

“Ao jogar os “lixos” próximos ao rio o homem afeta e contamina a água e prejudica
a sua beleza” (aluna 89 PU).

É pela educação que as intervenções práticas e pedagógicas podem ser realizadas
para conscientização do ser humano quanto à preservação dos bens naturais. Alves (2000)
salienta que reconhecer a beleza dos fenômenos não se constitui ingenuidade ou
romantismo, o que poderia comprometer a interpretação do real, mas sim é a reconciliação
do homem consigo mesmo e com a natureza. E segundo Moura (2007), a beleza e a
ornamentação paisagística podem agir de maneira incisória no agrado ao olhar da pessoa.
Na concepção das crianças participantes da pesquisa no referente à beleza das cidades
envolvidas com o estudo, além da questão educação ou da falta dela a tocar as relações, os
recursos naturais visuais são pouco explorados de modo consciente e sustentável.

“Poderíamos incentivar o turismo aquático, pois a cidade tem bastante riqueza
ambiental” (aluno 88 PU);
“O Rio Iguaçu é muito importante para mim, ele é muito lindo, é a água que nós
bebemos [...]” (aluna 16 UV);
“Ele é um lugar muito belo uma “joia rara”, não devemos poluir” (aluna 08 UV).

A beleza pode ser definida como bonita, agradável, gostosa, harmônica fisicamente,
moral ou artística, que produz inspirações. Essa beleza não é expressa somente pelos
sentidos humanos, mas por fatos sociais, que percebem a presença e a ausência da beleza
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em pessoas, animais, objetos, natureza, coisas e fatos (TEIXEIRA, 2001). Nesse
encaminhamento, houve crianças que relataram viver próximas às áreas das margens do Rio
Iguaçu. Em suas falas, manifestaram que é bom morar próximo ao rio, pois o lugar é “belo e
cheio de vida”. Mas um dos problemas que essas populações ribeirinhas enfrentam, além da
poluição das águas, são as enchentes que ali ocorrem praticamente todos os anos. E neste
sentido, pode-se observar que para essas crianças o rio representa uma beleza ímpar mas
perigosa, e este contraste pode ser sentido como um aspecto da realidade vivida. Tuan
(1990) expressa que essa beleza local pode contrapor-se ao gosto desenvolvido por certas
paisagens conhecidas, superando-as.
Os usos da água do rio também emergiram como uma categoria de analise na
pesquisa. Essas informações foram encontradas nos escritos das crianças na folha “texto”
que também que foram elaboradas durante a execução da pesquisa. Nesse sentido, os usos
da água foram representados na importância das águas do Rio Iguaçu em atividades
realizadas, tais como o uso da água para beber, tomar banho, lavar roupas, regar as plantas,
servir de combustível para movimentar as indústrias e outras. O curioso e expressivo, nas
respostas referentes ao uso da água, foi a ênfase na questão geração de renda no campo
econômico de suas famílias. Este foi um fato interessante porque mesmo manifestando a
preocupação no sentido de melhorar a situação de poluição atual do rio e do meio
ambiente que o cerca, notou-se que a visão antropocêntrica (“servindo ao homem”),
como menciona Reigota (2012) foi mais forte e prevaleceu nas falas das crianças. Os
problemas ambientais vislumbrados em relação às águas do rio não foram suficientes
para comovê-las ante os problemas econômicos de suas famílias, e prevaleceu o sentido
da exploração econômica das águas do rio.
Conforme se pode verificar em alguns trechos escritos na folha “texto” das crianças,
elas entendem que as águas do Rio Iguaçu estão poluídas.

“O Rio Iguaçu é uma dádiva que divide Paraná e Santa Catarina. É uma riqueza que
minha cidade mantém, a única coisa que me, deixa triste é que tudo o que é tipo de
resíduos, estão jogados no rio [...] é preciso cuidar dessa nobreza que nos pertence,
pois sua limpeza é cara. [...] vamos resgatar nosso precioso rio, ele é fonte de
riqueza para nossa sobrevivência” (aluna 13 UV);
“A água do Rio Iguaçu é utilizada nas fábricas [indústria] para a fabricação de
materiais, que nós usamos [...]” (aluno 145 PU);
“Do rio extraímos a areia que gera dinheiro para a população” (aluna 36 UV).
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Essa questão da extração de areia é criticada por Buch (2013, p. 14), pois a autora
enfatiza que atualmente essa atividade, realizada na planície aluvial, “é uma das atividades
econômicas locais que mais tem contribuído para a degradação ambiental das margens do
Rio Iguaçu”. Nesse sentido, entende-se que as escolas deveriam trabalhar ainda mais essa
sensibilização com as crianças, como é referido na temática da Educação Ambiental.
Conforme observamos em citações extraídas das folhas “texto” escritas pelas crianças,
notou-se que de fato elas expressaram o entendimento que têm sobre o rio e que o
consideram um bem natural a ser preservado. Mas, por outro lado, valorizam muito mais a
importância econômica que o rio representa para elas, pois as suas águas geram renda para
as famílias e para a indústria, que gera empregos, e para a cidade.

“O rio é muito importante, porque através dele obtemos peixes, em volta do rio
encontramos árvores, em que convivem pássaros de todos os tipos, cotias e entre
outros animais” (aluna 106 PU);
“A importância econômica do rio, que ele nos fornece água, a areia e também nos
fornece nossa energia elétrica” (aluno 104 PU).

Percebeu-se que se deve partir de atividades realizadas na escola, da elaboração de
políticas públicas e de projetos consistentes de parte das autoridades locais na prática de
ações que podem sensibilizar e desenvolver a conscientização e o entendimento da
população no referente à importância do rio. Notou-se, pelas falas das crianças, que,
atualmente, é de fato problemática a questão hídrica nas duas cidades, mas, percebeu-se,
também, que essas crianças apontam para a busca de soluções.

O “JOGO AMBIENTAL” COMO PRÁTICA DE ENSINO

As expressões artísticas, os jogos, as brincadeiras, servem como instrumentos
lúdicos e valiosos para se trabalhar as questões de Educação Ambiental (ALCANTARA, 2009).
Levando em consideração que o “Jogo Ambiental”, por ser um material didático e
lúdico, é um método atraente aos alunos uma vez que lhes desperta a curiosidade e a
fantasia, reafirmando a importância da inclusão no processo da pesquisa. Em especial,
porque o “Jogo Ambiental” aplicado foi elaborado com imagens de áreas ambientais e
patrimoniais das cidades locais do estudo e do Rio Iguaçu, locais muitas vezes visitados por
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esses educandos. Sendo assim, o “jogo” possibilitou ser mais um instrumento de análise das
percepções ambientais e sociais, já que permitiu, às crianças, a visualização da importância e
dos problemas que esses locais carregam.
Por meio das observações realizadas no decorrer da aplicação do “Jogo Ambiental”
e das anotações no “caderno de campo” dos pesquisadores com o registro das falas dos
alunos e dos professores das seis escolas participantes, pudemos observar algumas
percepções das crianças, durante a aplicação do “Jogo Ambiental”:

“gostei muito desse jogo, é bem divertido” (aluno 02 UV);
“já fui em todos esses lugares” (aluno 130 PU);
“eu fui um dia com minha família lá no parque ambiental para passear” (aluna 89
PU);
“vou pedir para a professora fazer um jogo desse, para nos jogar nas horas
vagas...” (aluna 08 UV);
“eu já fui nesse local, é muito bonito e dá para ver o Rio Iguaçu” Sobre o mirante de
Porto União (aluna 45 UV);
“não conheço esse lugar, é grande e bem perto do rio, deve ser muito bonito...”
(sobre o parque ambiental, aluna nova de outra cidade) (aluna 87 PU);
“eu uma vez já fui com minha família nesse parque recolher o lixo que tinha no
chão” (observando a imagem aérea do rio) (aluno 22 UV);
“já ouvi falar que esse rio é muito poluído” (aluna 12 UV);
“eu não acho o Rio Iguaçu poluído” (aluno 28 UV);
“eu passo todos os dias por aqui, sempre tem muito lixo jogado no rio” Sobre a
Ponte de ferro (aluno 05 UV).

Como é possível observar pelas falas das crianças, elas ressaltam a importância de
atividades lúdicas na escola, neste caso, o “jogo”. O jogo pode retratar locais, pontos
turísticos, vegetação, pontos patrimoniais das cidades, o Rio Iguaçu e seu entorno. Foi
possível perceber que algumas crianças não conhecem determinados locais da sua cidade, e
atividades como essas proporcionam uma efetiva aprendizagem dos alunos, pois os mesmos
percebem e podem representar os locais onde estão inseridos. Devemos reforçar as práticas
lúdicas nos espaços escolares, pois observamos que o lúdico é o conjunto de atividades
relacionadas com jogos, brinquedos, brincadeiras e divertimento (TOZONI-REIS, 2008).
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As crianças, de fato, expressaram o acontecido, a mediação pedagógica do “Jogo
Ambiental” que ia, aos poucos, resgatando o conhecimento empírico e configurando, em
conhecimento “científico” demonstrado na identificação das imagens nas cartas utilizadas
no jogo. Nesse sentido, essa atividade foi mais um elemento desencadeador para esse salto
no nível intelectual das crianças e na elaboração conceitual sistematizada. Evidenciou-se,
assim, que a realidade externa à sala de aula representa um conjunto de significados que
devem ser (re) interpretados e (re) construídos pelo professor, e principalmente, quando a
sua atividade está relacionada à Educação Ambiental (TAMAIO, 2002).
As professoras das escolas participantes da pesquisa também se interessaram pela
atividade lúdica e pedagógica do jogo. Tanto é que auxiliaram os seus alunos durante a
aplicação do mesmo. E como acharam uma atividade “bastante interessante” (na “fala”
dessas professoras), houve manifestações:
“gostei muito do jogo, é lúdico e de fácil entendimento dos alunos” (professora da
escola 01);
“vou criar um desses jogos para meus alunos” (professora da escola 03);
“quero adaptar a outros assuntos” (professora da escola 01);
“o ensino dessa maneira torna mais prazerosa a aula” (professora da escola 05);
“os alunos gostam de atividades lúdicas, como essa [...]” (professora da escola 04);
“nossa... como os alunos fixam sua atenção em atividades como essa [...], jogos
lúdicos são ferramentas importantes para o aprendizado” (professora da escola
02).

Tonzoni – Reis (2008), define jogo como sendo um espaço de invenção, de
curiosidade e de experiências diversificadas. O jogo e a brincadeira tornam-se atividades
relevantes ao processo de apropriação de conhecimento, fator de aprendizagem e
instrumento de ação educativa, seja para crianças, seja para adultos. Nesse caso, há que se
pensar na importância educativa de atividades pedagógicas, pois a utilização de jogos como
uma ação na escola permite identificar que o sujeito é mobilizado internamente, uma vez
que ele possui liberdade para agir, mas encontra regras, se interessa pelo próprio processo e
não pelo produto que dele pode resultar. Nesse sentido, interpreta a realidade conforme os
instrumentos que tem e sob um novo ângulo. Assim, atividades como estas no campo da
Educação Ambiental podem ser vistas como alternativas para proporcionar, aos sujeitos,
alunos, variados instrumentos de interpretação da realidade socioambiental.
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A importância da Educação Ambiental no currículo escolar se manifesta de diversas
maneiras, e nesse sentido podemos retratar que o maior desafio do educador ambiental é o
de enfrentar o rompimento de barreiras paradigmáticas de forma eficaz. A questão imposta
é como penetrar com essa temática nesse meio em que as escolas ainda trabalham com seu
currículo de forma antiga, que mais se assemelha a uma grade, divididas em aulas com
pouco tempo, com professores, visões e pensamentos diferenciados e que trabalham em
dias alternados e com raríssimos momentos de encontros para trocas de experiências e
diálogos e atividades lúdicas e práticas como o “Jogo Ambiental” (ALCANTARA, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os municípios estudados, União da Vitória, no Paraná e Porto União, em Santa Catarina,
são margeados pelo Rio Iguaçu, de modo que esse rio é um marco histórico, patrimonial, natural,
econômico, ambiental e de representação social para as populações que ali residem. Essa
representação é quanto às suas águas, à sua beleza natural e ao que restou da mata ciliar que o
cercava, em vista dos processos antrópicos aplicados na área ao longo dos anos.
Considerando-se o que se postulou anteriormente, no referente às percepções
socioambientais que as crianças participantes do estudo manifestaram sobre o Rio Iguaçu,
constatou-se que temas específicos locais foram destacados constantemente por essas
crianças: a poluição e os problemas ambientais no entorno do rio; a importância histórica e
econômica que as águas do rio representam para a população das duas cidade; e a falta de
atividades e práticas educativas relacionadas a campanhas para a melhoria da atual situação
de poluição do Rio Iguaçu, bem como de seu entorno.
Os resultados da pesquisa demonstram que se realizam nas escolas dos dois
municípios poucas práticas educativas respaldadas pela Educação Ambiental visando à
percepção e/ou conservação do Rio Iguaçu. Também não foram observadas práticas
específicas voltadas ao rio. Ainda, percebeu-se que as crianças veem esse rio mais
fortemente como fonte de economia para as populações que residem nas duas cidades do
que um patrimônio histórico e natural a ser preservado.
Cabe salientar que é necessário que se reflita sobre toda a problemática ambiental
que acomete estes municípios, principalmente quanto ao Rio Iguaçu. É importante que as
crianças conheçam e entendam que pequenas ações e atividades podem ajudar a minimizar
os problemas ambientais que ali existem, mesmo os grandes problemas.
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Quanto ao ensino da Educação Ambiental, os resultados levantados pela pesquisa
podem dar suporte para desenvolver materiais didáticos com práticas locais e regionais, de
modo a amenizar e/ou resolver essa tão grave questão ambiental enfrentada por todos os
habitantes das “cidades gêmeas”. Nessa mesma perspectiva, como é expresso nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Educação Ambiental deve ser trabalhada de
forma transversal e interdisciplinar. Mas, como vimos, os resultados obtidos na pesquisa
demonstraram que a Educação Ambiental é parcialmente trabalhada nas escolas
pesquisadas. Nesse sentido, reforça-se a importância dos resultados dessa pesquisa para
que venham a servir como suporte às redes educacionais dos municípios envolvidos, uma
vez que as propostas metodológicas desenvolvidas podem ser utilizadas e/ou adaptadas
para os diversos níveis de ensino como, por exemplo, a proposta do “Jogo Ambiental”.
Expressa-se, aqui, em vista das respostas das crianças às questões da pesquisa, que
essas ponderações podem servir como reflexão para os gestores e professores das escolas e as
autoridades locais, no sentido de que sejam implantados projetos práticos em espaços formais
ou não formais e que sejam relacionados ao meio ambiente. Isto é essencial para que se
compreenda a importância do rio para essas duas comunidades. Importância, esta, que deve
realçar que as ações para a sua solução devem ser tomadas como medidas urgentes.
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Capítulo 4
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA
Ricardo dos Santos14
Antonio Cezar Leal15

INTRODUÇÃO

O tema Educação Ambiental emerge de um contexto de crise ambiental mundial e
remonta às grandes Conferências sobre Meio Ambiente que aconteceram em fins do século
passado. Dentre elas, destacamos a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
Humano em Estocolmo (Suécia, 1972), e Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992). Outros eventos como o Colóquio
Internacional sobre Educação Ambiental ocorrido em 1975, em Belgrado, capital da Sérvia, e
a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em Tbilisi, Geórgia
(ex-URSS) em 1977, ambas organizadas pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente), discutiram especificamente o tema em âmbito global.
A partir destas conferências e convenções o termo Meio Ambiente passa a ser bastante
discutido e mencionado em todas as esferas da sociedade em escala global, tendo como
referência as diversas reflexões e acordos resultantes, além de uma série de documentos que
pontuam a necessidade de mudança postural dos diversos povos do planeta. Neste contexto,
fica claro o papel da Educação Ambiental para a superação da crise ambiental mundial.
No Brasil, algumas legislações anteriores à Conferência de Estocolmo, como o
Código Florestal (Lei Nº 4.771, de 1965, Art. 43) já abordavam a necessidade de promover no
âmbito educativo, nos estabelecimentos públicos ou subvencionados, a conscientização
sobre o valor das florestas, que pode ser considerado uma ação de Educação Ambiental,
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ainda que a referida lei não fizesse menção a essa terminologia. A lei estabelecia nesta
época a obrigatoriedade de se comemorar nestas instituições a Semana Florestal indicando
que fosse ressaltado o valor das florestas devido aos seus produtos e utilidades, além da
forma correta de conduzi-las e perpetuá-las.
Na Constituição Federal de 1988, artigo 225, do capítulo VI, a preocupação com o
Meio Ambiente no país, é mencionada como condição para a garantia da qualidade de vida,
sendo dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para a sociedade
atual e às futuras gerações. A lei já preconizava a necessidade da Educação Ambiental no
país, destacando a importância de ser promovida em todos os níveis de ensino, além da
conscientização pública.
Na década de 1990, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), órgão representativo
do Governo Federal inicia a reforma curricular no país, que resultou, a partir de 1997, em
diversos documentos voltados para todos os Componentes Curriculares, denominado de
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), na qual foram estabelecidos conteúdos e
objetivos mínimos em cada Componente Curricular, nas diversas etapas de ensino.
Inicialmente, foram elaborados documentos voltados para o Ensino Fundamental dos anos
iniciais (1ª à 4ª séries, atualmente 2º ao 5º anos), além dos Temas Transversais, dentre os
quais, um dedicado ao Meio Ambiente e Saúde. Posteriormente, o MEC passou a elaborar os
PCN’s para a 5ª à 8ª séries (atualmente 6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª séries),
abordando também as questões ambientais em conteúdos de algumas disciplinas.
Juntamente com os PCN’s de 5ª à 8ª séries (6º ao 9º ano), foram elaborados também os
Temas Transversais, com um volume abordando exclusivamente o Meio Ambiente.
Todavia, foi em 1999, que o país instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental
(Lei nº 9.795/1999), evidenciando ainda mais sua importância. A partir desta Lei, o MEC
instituiu a obrigatoriedade das instituições educacionais em incluir a Educação Ambiental em
todos os níveis e modalidades de ensino.
Apesar deste cenário em que, tanto em âmbito nacional como internacional a
Educação Ambiental é pauta de discussões nos mais diversos ambientes, na realidade, há
que se avaliar sua eficácia pensando em novas estratégias para que as ações em torno desta
temática não fiquem na superficialidade, além de aprofundar o debate no contexto destas
questões. Assim, nesta reflexão, propõe-se como um possível caminho a participação dos
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sujeitos na construção da gestão ambiental, como um processo de responsabilidade de
todos os atores sociais.

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ATUALIDADE

A Educação Ambiental surgiu da necessidade de formar uma nova postura
ambiental na sociedade em decorrência da crise em âmbito mundial, que passou a afetar
todos os grupos sociais nas mais diversas escalas de abrangência. De acordo com Rodriguez
e Silva (2009), dentre os fatores que contribuíram na culminância dessa crise, destacam-se o
desenvolvimento intenso da capacidade cultural da exploração dos seres humanos e dos
bens naturais, provocando desequilíbrio na natureza e na sociedade.
Rodriguez e Silva (2009) explicam que devido ao uso intensivo dos sistemas
naturais, estes tiveram modificadas suas propriedades com uma perda irreversível dos seus
atributos de autorregulação e homeostase compreendida, em sentido amplo, como a
capacidade de buscar estabilidade e equilíbrio natural. Para os autores, a crise ambiental é
fundamentalmente cultural, por compreenderem que a estratégia adaptativa do homem à
dinâmica natural é determinada por uma plataforma cultural. Essa situação, segundo ambos,
só poderá ser superada através da busca de uma relação harmônica entre natureza e
sociedade, o que requer a instalação de uma nova cultura, e de novos mecanismos de
adaptação cultural. Para os autores,

[...] a Educação Ambiental surge como uma necessidade no processo de salvar a
humanidade de seu próprio desaparecimento e de ultrapassar a crise ambiental
contemporânea. É um dos meios para se adquirir as atitudes, as técnicas e os
conceitos necessários à construção de uma nova forma de adaptação cultural aos
sistemas ambientais. É também, um elemento decisivo na transição para uma nova
fase ecológica, que permite ultrapassar a crise atual, através da qual seja
transmitido um novo estilo de vida e que se mudem, profunda e progressivamente,
as escalas dos valores e as atitudes dominantes na sociedade atual (RODRIGUEZ;
SILVA, 2009, p.176).

Carvalho (2012), ao discutir sobre a crise ambiental atual, menciona, baseada no
pensador francês Michel Serres, que somos convocados a estabelecer um novo pacto, a que
ela denomina de contrato natural, que pode ser entendido como um contrato social
ampliado incorporando a dimensão ambiental nos planos futuros e nas negociações atuais
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dos seres humanos. A autora explica que se trata, na prática, de reunir as expectativas
humanas de felicidade buscando a integridade dos bens ambientais.
De acordo com a autora, a nova relação da sociedade com a natureza supõe
mudanças profundas. Segundo ela,

Trata-se aqui de construir uma cultura ecológica que compreenda
natureza e sociedade como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não
podem mais ser pensadas – seja nas decisões governamentais, seja nas ações da
sociedade civil - de forma separada, independente ou autônoma (CARVALHO, 2012,
p. 141).

Não há dúvidas de que a Educação Ambiental passou a ser foco de discussões na
sociedade global, sobretudo a partir das grandes conferências ambientais mundiais. Nestas
conferências, a Educação Ambiental começou a ser tratada como uma importante ação para
a superação da crise atual. A Conferência de Estocolmo (Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano) já recomendava em sua declaração a necessidade de um
indispensável esforço para a educação em questões ambientais que envolvesse a geração de
jovens e adultos, dando atenção à população menos privilegiada, destacando a necessidade
da sociedade em geral sentir-se responsabilizada com relação à proteção e melhoramento
do Meio Ambiente em toda sua dimensão humana (Princípio 19). Posteriormente, no
Colóquio Internacional sobre Educação Ambiental em 1975, aprovou-se a “A Carta de
Belgrado: uma estrutura global para a educação ambiental” (UNESCO, 1975), na qual foram
elencados princípios e diretrizes para a Educação Ambiental em todas as nações do mundo.
Como objetivos da Educação Ambiental, na Carta de Belgrado menciona-se:
Tomada de consciência - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir maior
sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos problemas.
Conhecimentos - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma compreensão
básica do Meio Ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença
e função da humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica.
Atitudes - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e um
profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar ativamente na
sua proteção e melhoria.
Aptidões - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias
para resolver os problemas ambientais.
Capacidade de avaliação - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a avaliar as medidas
e os programas de Educação Ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos,
sociais, estéticos e educativos.
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Participação - Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu sentido de
responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção
aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas
(UNESCO, 1975).

Um aspecto que se ressalta na Carta de Belgrado, refere-se à Educação Ambiental
que deve extrapolar o universo das instituições educacionais e ganhar relevo em todos os
segmentos da sociedade. Deve sobretudo envolver crianças, adolescentes e jovens que
estão em processo de formação e serão os protagonistas da sociedade. Ressalta-se,
também, na declaração da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental
realizada em 1977 (UNESCO, 1977):
A Educação Ambiental deve atingir pessoas de todas as idades, todos os níveis e
âmbitos, tanto da educação formal quanto da não-formal. Os meios de comunicação
social têm a grande responsabilidade de colocar seus imensos recursos a serviço dessa
missão educativa. Os especialistas em questões ambientais, assim como aqueles cujas
ações e decisões podem repercutir de maneira perceptível no ambiente, devem
adquirir, no decorrer de sua formação, os conhecimentos e as atitudes necessários e
perceber plenamente o sentido de suas responsabilidades a esse respeito.
A Educação Ambiental, bem compreendida, deverá constituir uma educação geral
permanente que reaja às mudanças produzidas num mundo em rápida evolução. Essa
educação deverá preparar o indivíduo através da compreensão dos principais
problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe os conhecimentos técnicos
e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva que vise
melhorar a vida e proteger o ambiente, valorizando os aspectos éticos (UNESCO, 1977).

Nesta Conferência destaca-se também que uma estratégia importante para
promover a Educação Ambiental é proporcionar o conhecimento dos problemas do mundo
atual e envolver os indivíduos no processo de resolução destes conflitos. Portanto, deve-se
buscar favorecer o desenvolvimento da iniciativa e a responsabilidade dos sujeitos na intenção
de construir uma sociedade melhor, garantindo a melhoria nas condições de vida, protegendo
o ambiente e valorizando os aspectos éticos sem os quais essa postura torna-se difícil.
Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como a Rio-92. Desta
conferência, resultaram diversos documentos importantes como o “Tratado de Educação
Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, “A Carta da Terra” e
a “Agenda 21”, abordando diversas sugestões para a implementação da Educação Ambiental
e o Desenvolvimento Sustentável. Posteriormente, aconteceram outras conferências
importantes como a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Johanesburgo,
África do Sul) em 2002, a Conferência Rio +20 – Conferência das Nações Unidas sobre
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Desenvolvimento Sustentável, em 2012, no Rio de Janeiro, para citar as mais importantes.
Entretanto, outras ocorreram em função de temas específicos como mudanças climáticas,
emissão de poluentes pelos países, entre outras.
Para Rodriguez e Silva (2009), a Educação, e mais especificamente a Educação
Ambiental, é considerada um dos instrumentos mais importantes que contribuirão para a
uma nova adaptação cultural que abarque uma nova concepção e postura com o Meio
Ambiente. Enfatizam ainda que a Educação Ambiental será responsável por formar valores
ambientais, diferentemente dos valores da modernidade.
Nessa perspectiva da importância da Educação Ambiental, Ab’Saber (1991) já
ressaltava:

Educação Ambiental é uma coisa mais séria do que se geralmente tem sido
apresentada, em nosso meio. É um apelo à seriedade do conhecimento. E, uma
busca de propostas corretas de aplicação de ciências [...]. Um esforço permanente
na reflexão sobre o destino do homem – de todos os homens – face à harmonia das
condições naturais e o futuro do planeta ‘vivente’, por excelência. Um processo de
Educação que garante um compromisso com o futuro. Envolvendo uma nova
filosofia de vida. E, um novo ideário comportamental, tanto em âmbito individual,
quanto na escala coletiva.

Da mesma forma, Sudo e Leal (1998), destacavam que:
Educação Ambiental é um processo educativo de ensino e aprendizagem contínuo
e permanente, baseado em observações, experiências, análise e reflexão crítica das
questões ambientais, de modo a promover conhecimentos e habilidades para a
proteção e melhoria do Meio Ambiente.

Na Lei nº 9.795/1999 a Educação Ambiental é definida da seguinte forma:

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do Meio Ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Carvalho (2012) concorda que a Educação Ambiental é um dos instrumentos
para a concretização de uma sociedade ecológica. Entretanto, alerta que o tema é
abordado muitas vezes na atualidade de forma superficial admitindo diversas tendências,
visões de mundo e interesses. Assim, conclui ser necessário superar uma visão ingênua
de Educação Ambiental chegando a dizer que o fato da expressão ser disseminada,
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mencionada ou citada em um projeto ou programa de ação, não significa que está
garantido o que se pressupõe de seu sentido profundo. Diante deste contexto, propõe o
que denomina de Educação Ambiental crítica.
De acordo com a abordagem da autora, a Educação Ambiental crítica implicaria
algumas posições teórico-metodológicas. A primeira consiste em conceber a Educação como
um processo de humanização socialmente situada que tem como meta formar o indivíduo
no contexto do mundo em que vive e pelo qual é responsável, incluindo neste aspecto a
responsabilidade com os outros e com o ambiente. Busca-se formar um sujeito autônomo a
partir de uma Educação emancipatória, autor de sua própria história, capaz de
contextualizar os fatos e ser um leitor crítico da realidade.
Na perspectiva da Educação Ambiental, essa abordagem proporciona ao educando
a compreensão das relações entre sociedade e natureza, sendo capaz de intervir nos
problemas e conflitos ambientais. Deve-se buscar “contribuir para uma mudança de valores
e atitudes, formando um sujeito ecológico capaz de identificar e problematizar as questões
socioambientais e agir sobre elas” (CARVALHO, 2012, p.156-157).
Carvalho (2012) também aborda que além da Educação formal, a Educação
Ambiental contempla o conjunto de práticas sociais e educativas que extrapolam o âmbito
escolar do qual fazem parte adultos, agentes locais, moradores e líderes comunitários,
denominada de Educação Ambiental popular.
A Educação Ambiental deve provocar a produção e a transformação de
conhecimentos em atitudes concretas, proporcionando àqueles que estão envolvidos no
processo educativo, seja no âmbito intra ou extraescolar, a vivenciarem situações, refletirem
e entenderem os problemas em sua dimensão profunda, realizarem experiências e
interagirem para sua superação. Esse caminho deve incluir a garantia de mecanismos de
participação da população na discussão dos problemas e na busca de alternativas junto aos
gestores e técnicos.
Outra questão que necessita reflexão é que, embora o tema seja trabalhado e
desenvolvido no cenário educacional do país nos currículos escolares, está muito aquém do
ideal. A proposta dos temas transversais, e entre eles do Meio Ambiente, encerrava a
possibilidade de permear todos os Componentes Curriculares. Portanto, a orientação é que
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esta temática não seja trabalhada de forma isolada, mas de maneira interdisciplinar e
relacionando sempre que possível com a realidade dos educandos. A esse respeito, no PCN
de Meio Ambiente e Saúde relata-se que:

[...] é necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as
conferências internacionais, exigida pela Constituição e declarada como prioritária
por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser uma
atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mudanças
profundas e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação
Ambiental leva a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes e valores de
cidadania que podem ter fortes consequências sociais (BRASIL, 1997, p. 23).

Reis Júnior (2003) esclarece que há uma lacuna na formação ambiental das crianças.
O autor atribui isso a falta de importância dispensada ao tema por parte de vários educadores,
identificando o despreparo e o tratamento superficial, restringindo-se a informações dos livros
didáticos, às datas comemorativas e outras atividades que não contribuem muito para o
desenvolvimento das habilidades necessárias para uma formação ambiental concreta e
profunda. Outro fato destacado pelo autor é que muitas vezes as situações cotidianas
presentes no município e no bairro não são aproveitadas para relacionar os conteúdos à
realidade dos alunos. Os assuntos são tratados normalmente de forma desvinculada da
realidade dos educandos. Assim, uma efetiva Educação Ambiental acontece quando são
desenvolvidas habilidades de reflexão, responsabilidade, ética, cidadania, solidariedade, entre
outras, priorizando ações concretas de intervenção por parte dos sujeitos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS INTERFACES COM A GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA

A Educação Ambiental é considerada um instrumento importante para a gestão
ambiental. Deve abarcar uma dimensão formativa e participativa dos atores sociais
envolvidos nos diversos problemas. Assim, é fundamental garantir que a população
envolvida possa encontrar espaço para expressar sua visão junto aos gestores, devendo esta
constituir-se como importante ação para que os conflitos ambientais sejam superados, bem
como para a participação ativa na tomada de decisões. Essas ações concretas devem ser
iniciadas no processo educativo desde os anos iniciais, quando os educandos necessitam
entrar em contato com os reais problemas, analisá-los e se identificarem como sujeitos
ativos, e que podem intervir positivamente nos conflitos.

Educação Ambiental: conceitos, metodologias e práticas - 107

Outro aspecto importante é que os problemas devem ser identificados e apontados
localmente a partir do espaço de vivência dos sujeitos, evitando-se abordar o tema de modo
genérico e distante, mas sem perder a abordagem integrada em múltiplas escalas (local,
regional, nacional, global).
O próprio conceito de gestão ambiental supõe uma análise multidisciplinar dos
problemas, exigindo portanto, uma abordagem integrada com a participação dos envolvidos.
De acordo com Philippi Jr. e Roméro e Bruna (2014, p. 3), “O processo de gestão ambiental
inicia-se quando se promovem adaptações ou modificações no ambiente natural, de forma a
adaptá-lo às necessidades individuais ou coletivas [...]” sendo determinante nesse processo
a forma de gerenciamento da utilização dos recursos que podem acentuar ou minimizar os
impactos, contribuindo dessa forma para o sucesso ou fracasso das sociedades. Os autores
apontam que se os problemas são complexos, não é possível resolvê-los de forma isolada.
Destacando a participação da população na gestão, os autores afirmam:

[...] algumas das mais importantes decisões a serem tomadas por pessoas ou
entidades que tenham responsabilidade sobre o espaço, território e atividade são
decisões associadas à definição de diretrizes gerais e à adoção de um processo de
planejamento que estabeleça as fases básicas para implantação de planos,
programas e projetos, ou seja, eclosão, projeto, execução e retroalimentação;
todas elas precisam contar com a participação da população, participação essa
necessária para tomada de decisões, conforme enfatiza o Estatuto da Cidade
(PHILIPPI JR.; ROMÉRO; BRUNA, 2014, p. 5).

São vários os artigos no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2002) que destacam a
importância de se garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão
das cidades em seus mais variados aspectos e dimensões, como exercício de cidadania. Em
seu art. 43, menciona-se como direito “garantir a gestão democrática da cidade”. Outro
aspecto enfatizado pela lei refere-se à necessidade de se garantir aos cidadãos o direito às
cidades sustentáveis.
Leal (1995) em seu trabalho intitulado “Meio Ambiente e Urbanização na
Microbacia do Areia Branca – Campinas – São Paulo”, buscou promover a discussão dos
problemas locais com a população dos bairros localizados na microbacia estudada, através
de um plano motivador, visando à elaboração de um plano coletivo de desenvolvimento
sustentável. Para a elaboração do plano motivador, buscou-se subsídios para promover
discussões com professores, alunos e comunidade. No contexto da pesquisa, o autor
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enfatiza a importância da participação popular na elaboração de planos e projetos nas
esferas municipal, estadual ou federal como instrumento fundamental para a garantia da
qualidade de vida nas cidades.
A participação da população na resolução dos problemas, e de maneira particular
dos problemas ambientais, é algo que teve início no Brasil com o processo de
democratização empreendido a partir da década de 1980, sendo considerado bastante
recente no país e que começa a acontecer gradativamente. Por isso, necessita ser cada vez
mais intensificado.
Um dos caminhos para viabilização desta participação é o estabelecimento de
canais de participação por parte do poder público e desenvolvimento da Educação
Ambiental. De acordo com Pelicioni (2014), o processo de educação implica um processo
de formação política, envolvendo diretamente o preparo das pessoas para o exercício da
cidadania ativa. Para a autora,

[...] educação Ambiental nada mais é do que a própria educação, com sua base
teórica determinada historicamente e que tem objetivo final de melhorar a
qualidade de vida e ambiental da coletividade e garantir sua sustentabilidade
(PELICIONI, 2014, p. 469).

Silva e Pelicioni (2014) afirmam que a participação social é uma característica da
democracia, porém a literatura e a prática demonstram que as instâncias participativas são
garantidas por leis (normatização), mas constituem-se apenas como instâncias consultivas,
sem força para concretizar as ações. As autoras ainda destacam que apesar da participação
compor discursos de políticas públicas, nota-se cada vez mais diminuição da participação da
sociedade civil nas decisões sociais. Sobre este aspecto enfatizam:

[...] cabe, portanto, verificar se o governo e as instituições realmente querem criar
condições para que este tipo de participação aconteça; se os conselhos gestores e
outros mecanismos legais de participação têm colaborado de fato com o
desenvolvimento do controle social e se a população está realmente preparada e
possui habilidades para colocar em prática uma participção ativa, crítica e
emancipatória dentro dos conselhos. (SILVA; PELICIONI, 2014, p. 816).

As autoras se referem a uma participação efetiva que não se restringe a consultas
feitas à população, mas ressaltam uma participação que permita ao ser humano uma visão
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emacipatória, que supõe interagir com o meio na condição de sujeito. Assim, segundo elas,
essa condição cria possibilidades para a transformação social.
A esse respeito, Silva e Pelicioni (2014) afirmam:
[...] a Educação Ambiental, como educação política, dinâmica, permanente,
complexa, transformadora e crítica, configura-se em uma prática essencial ao
fortalecimento dos conselhos gestores e da participação social, pois à medida que
atua no reforço à ação comunitária, no desenvolvimento de habilidades pessoais e
na criação de ambientes saudáveis, indiretamente cria condições para que a
população exerça sua cidadania e autonomia, exigindo seus direitos na construção
de políticas públicas voltadas à sustentabilidade (SILVA; PELICIONI, 2014, p. 829).

É fundamental nesse processo o estímulo à participação da sociedade nas questões
sociais, e sobretudo, nas decisões que envolvem a gestão ambiental, considerando que a
degradação ambiental atinge diretamente a saúde e a qualidade de vida da população.
Verifica-se neste contexto o papel da Educação Ambiental que, além de promover a
conscietização profunda dos reais problemas e desafios de uma sociedade que vivencia uma
crise ambiental crescente, pode também proporcionar a instrumentalização das pessoas
para uma participação efetiva e compartilhada nos conflitos identificados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental é de grande importância na atualidade, sobretudo no
cenário de uma sociedade que está inserida numa crise ambiental que ameaça a qualidade
de vida nas mais diversas escalas de abrangência. Esta crise está diretamente relacionada
com a capacidade organizativa da sociedade em gerir adequadamente seus recursos
naturais, sendo este papel do poder público e de toda a sociedade civil.
Diversas conferências ambientais destacaram a importância das ações educativas
no contexto da Educação Ambiental. Além disso, ressaltaram a importância da participação
da sociedade nas ações decisórias que envolvem diretamente a gestão do Meio Ambiente,
como forma de atenuar ou superar os conflitos que são identificados. Diversos autores
também destacaram a importância de uma participação efetiva, supondo atuação de
sujeitos ativos e protagonistas de importantes ações.
Visualiza-se na atualidade, entretanto, um cenário de baixa participação nas
instâncias de decisão dos conselhos consultivos e deliberativos nas diversas instâncias de
poder, inclusive nas questões que envolvem contextos ambientais. Assim, acredita-se que a
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Educação Ambiental pode não só contribuir com a conscientização sobre os problemas
ambientais, mas também pode cooperar para capacitar as pessoas gradativamente no
exercício pleno da cidadania e, consequentemente, na transformação social.
Por isso, é fundamental que o poder público promova cada vez mais mecanismos de
acesso da população à participação nas decisões sociais. Outro aspecto fundamental é que a
Educação Ambiental necessita ser melhor trabalhada nas instituições, de um modo geral, e,
sobretudo, nas escolas, pois há que se superar práticas de ensino superficiais e
desvinculadas da realidade dos educandos, pois serão as crianças, adolescentes e jovens os
protagonistas da sociedade no futuro próximo.
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Capítulo 5
A VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO
MEDIDA DE REDUÇÃO DA INFESTAÇÃO PREDIAL DE Aedes aegypti, NO
DISTRITO DE AMANHECE, EM ARAGUARI, MINAS GERAIS, BRASIL
Kênia Rezende 16
Jureth Couto Lemos17
Ligia Vizeu Barrozo18

INTRODUÇÃO

As políticas de saúde no Brasil legislam para assegurar em todo o território
nacional a cobertura das ações e dos serviços de saúde. Como uma das edificações deste
caminho, encontramos a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes.
Segundo o Título I, Artigo 2º, coloca que “a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.
Contém ainda no parágrafo 2º que “o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,
das empresas e da sociedade”, e completa com o 3º parágrafo afirmando que “a saúde tem
como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer
e o acesso aos bens e serviços essenciais”.
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A dengue, endemia que se tornou um grave problema de Saúde Pública, registra
epidemias anuais em larga faixa do Território Brasileiro. Trata-se de uma questão complexa
que deve ser delegada a todas as esferas públicas, sejam estas municipais, estaduais e
federais, associando a mobilização e sensibilização da comunidade. Para que as políticas de
controle e combate sejam realmente efetivas, faz-se necessária a participação dos Promotores
de Saúde e da Comunidade, de forma a se integrar e somar as ações e os esforços.
Este trabalho apresenta um referencial teórico sobre a vigilância ambiental em
saúde, a educação ambiental e alguns aspectos da dengue. Diante do objetivo proposto,
apresentamos um resumo do projeto de ações de vigilância ambiental em saúde e de
educação ambiental em saúde desenvolvido no distrito de Amanhece, Minas Gerais, e os
resultados que essa ação provocou sobre o índice de infestação predial.
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE COMO MEDIDAS DE
CONTROLE DA DENGUE
A vigilância ambiental em saúde, segundo Brasil (2002), configura-se como um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar e aplicar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.
Por ter como universo de atuação todos os fatores ambientais de risco e as interrelações
entre o homem e o ambiente, as estratégias adotadas para o desenvolvimento das ações de
vigilância ambiental em saúde são complexas; requerem a articulação de uma diversidade de
setores, instituições públicas e privadas, bem como requerem a participação da comunidade.
Cabe lembrar que a saúde pública brasileira tem em seus estudos a relação entre a
saúde e o ambiente. Sob a influência dos modelos que envolviam as relações entre agentes e
hospedeiros, ou de fatores de risco biológicos, as ações de prevenção nos sistemas de saúde
estruturaram-se por intermédio das várias formas de vigilância, tendo por objeto central o
controle dos modos de transmissão das doenças e dos fatores de risco (BRASIL, 2002).
Segue, neste sentido, sob a égide da vigilância ambiental em saúde, o
monitoramento de vetores e o controle da incidência das doenças e dos possíveis casos, que
neste trabalho tem como foco de estudo, entre as várias doenças englobadas pela vigilância,
a dengue, doença viral que tem como vetor deste patógeno o Aedes aegypti (Ae. aegypti).
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Compõem o rol de ações destes setores, segundo Brasil (2002), procedimentos tais
como o controle integrado com emprego ordenado das ações de controle; controle legal
com a aplicação da legislação vigente; o viés educativo com a participação da comunidade e
aplicação de práticas de intervenções; controle biológico com o uso de algumas espécies
predadoras (peixes larvófagos), parasitas (nematóides) e patogênicas (protozoários, Bacillus
produtores de toxinas, fungos e vírus) e, combate físico e químico.
Enfatizou-se acima o viés educativo com a participação da comunidade, pois se sabe
que, embora a adoção destas medidas citadas seja o que se preconiza nas diretrizes da
política nacional de saúde para controle da dengue, a existência de programas centrados no
combate químico, sem a participação da comunidade, sem integração intersetorial e com
pequena utilização do instrumental epidemiológico, não se alcança os resultados esperados
(DONALÍSIO; ALVES; VISOCKAS, 2001).
Seguindo nesta direção que tem em vista a intervenção e inclusão da comunidade
neste processo de Vigilância Ambiental em Saúde para controle da dengue, aponta-se a
Educação Ambiental que, como principal aliada, vem se destacando nesse processo.
Para Dias (1994), a educação ambiental é definida como a dimensão dada ao conteúdo
e à prática da educação, com vistas à resolução das questões ambientais com abordagem
interdisciplinar e participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade.
A educação ambiental, segundo perspectiva de Dias (1994), incorpora as
dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas. Desta
forma, ela é capaz de promover a mobilização social para alcançar os objetivos do
Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD, que prevê a redução do nível de
infestação domiciliar do Ae. aegypti, a gradativa sensibilização da comunidade e a
reversão do quadro nacional de ocorrência de epidemias, que tem como desfecho,
em muitos casos, o registro de óbitos (MADEIRA et al., 2002).

O controle de vetores como o Ae. aegypti é realizado por meio da vigilância
entomológica que ocorre a partir de coletas de larvas para medir sua frequência em áreas
urbanas. Este trabalho consiste em vistoriar os depósitos de água e outros recipientes que
têm potencialidades para servir como criadouro para estes mosquitos, e podem ser
localizados em residências, imóveis comerciais e abandonados e em pontos considerados
estratégicos, como borracharias. Os números levantados são utilizados para cálculo dos
índices de Infestação Predial (IP) e de Breteau (IB) 19 (BRAGA; VALLE, 2007).

19

O IIP é a relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis
pesquisados. O IB estabelece uma relação entre recipientes positivos e imóveis.
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Nesta atividade são utilizadas armadilhas para identificar a frequência de ovos,
larvas, pupas (fase aquática) e adultos que são encontrados na forma alada (mosquito).
A ovitrampa, por exemplo, é uma armadilha utilizada para coleta de ovos do Ae.
aegypti e fornece dados úteis sobre a distribuição espacial e temporal (sazonal) desta espécie.
Dados obtidos com essa metodologia também foram usados para monitorar o impacto de
vários tipos de medidas de controle que envolvem a redução do vetor. A larvitrampa é
utilizada na coleta de larvas, tendo seu uso recomendado para detecção precoce de novas
infestações e para a vigilância de populações de Aedes em locais que apresentam baixa
densidade deste mosquito (BRAGA; VALLE, 2007). Dentre as armadilhas utilizadas para captura
de alados, tem-se a adutrap, que indica a presença de Ae. aegypti baseando-se na atração da
fêmea por locais sombreados e objetos escuros (GOMES et al., 2007).

ASPECTOS DA DENGUE

A dengue é endemia viral com quatro sorotipos conhecidos, e atualmente todos
circulam no Brasil, sendo denominados por: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4 (GUBLER, 1997;
BRASIL, 2009).
Os vetores do vírus são mosquitos do gênero Aedes. A espécie Ae. aegypti é a
mais importante na transmissão dessa endemia assim como a da febre amarela urbana
(FRANCO, 1969).
As inter-relações do ser humano com o ambiente influenciaram na espacialização
dos mosquitos, de modo que estes se adaptaram ao ambiente domiciliar, mais
especificamente ao meio urbano, através de um processo conhecido como domiciliação
(FORATTINI, 2002).
Coexistindo com o Ae. aegypti tem-se o Ae. albopictus, já presente nas Américas,
com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, tendo sido considerado vetor de
manutenção da dengue na Ásia (BRASIL, 2009).
Em relação a fatores climáticos, segundo Keating (2001), fatores como a
temperatura e a pluviosidade afetam a sobrevivência, a reprodução do vetor, as mudanças
na sua distribuição e frequência. O padrão sazonal de incidência da doença aumenta
consideravelmente no verão, quando se observa maior ocorrência de chuva e aumento de
temperatura (TEIXEIRA et al., 2001).
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Consequentemente, as epidemias de dengue têm uma periodicidade em que as
maiores incidências coincidem com os meses mais quentes do ano, período do clímax
reprodutivo do Ae. aegypti (CÂMARA et al., 2007).
Outros fatores que corroboram para a ocorrência das epidemias de dengue são
associados ao conhecimento e atitude da população, a eficácia e cobertura dos programas
governamentais de controle e vigilância do vetor, o adequado abastecimento de água, o cuidado
com os resíduos sólidos e a estrutura de saneamento. Ainda enumeram-se neste campo, o grau
de urbanização, a densidade do vetor e a mobilidade da população principalmente em áreas de
circulação dos sorotipos do vírus (LINES et al., 1994; MARZOCHI, 1994; MENDONÇA et al., 2009;
RIGAU-PÉREZ, 2005; TAUIL, 2001).
No Brasil, várias políticas de saúde foram traçadas ao longo do tempo para combate
e controle da dengue, fechando em 2002 no plano nacional de controle da dengue – PNCD,
cujos objetivos são reduzir a infestação pelo Ae.aegypti; reduzir a incidência da dengue e
reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue, por intermédio de 10 componentes
(BRASIL 2002) que enumeramos a seguir:
Componente 1 – Vigilância Epidemiológica;
Componente 2 – Combate ao vetor;
Componente 3 – Assistência aos pacientes;
Componente 4 – Integração com atenção básica (Pacs/PSF);
Componente 5 – Ações de Saneamento Ambiental;
Componente 6 – Ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social;
Componente 7 – Capacitação de recursos humanos;
Componente 8 – Legislação;
Componente 9 – Sustentação Político Social; e
Componente 10 – Acompanhamento e avaliação do PNCD.
Em consonância com alguns destes componentes foi desenvolvido um projeto de
ações integradas de vigilância ambiental em saúde, educação em saúde e educação
ambiental20, no distrito de Amanhece, no município de Araguari, em Minas Gerais, por uma

20

As informações do projeto foram concedidas pelo Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em Vigilância
Ambiental em Saúde da Escola Técnica de Saúde/UFU, 2008.
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equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no período de agosto
de 2008 a julho de 2009.
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da análise dos efeitos do
modelo de Vigilância Ambiental em Saúde e Educação Ambiental desenvolvido no distrito de
Amanhece, sobre o índice de infestação predial de Ae. aegypti.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O distrito de Amanhece está localizado na região norte do Município de Araguari e
dista 18 quilômetros do distrito sede. O município de Araguari está localizado na
mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, oeste de Minas Gerais (Figura 1).

Figura 1. Localização do Município de Araguari e do distrito de Amanhece, em Araguari, Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Laboratório de Cartografia e Sensoriamento Remoto IG/UFU e www.geominas.mg.gov.br
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O distrito de Amanhece (Figura 2) foi criado em 1923, pela Lei n° 843, Capítulo II,
artigo 5º, com território desmembrado da cidade de Araguari.
Figura 2. Distrito de Amanhece e área do entorno, no Município de Araguari - MG.

Fonte. Google Maps, 2009.

O relevo predominante no distrito é a chapada com altitudes que variam de 840 a
950 metros, com baixas declividades. Esse tipo de relevo privilegiou a agropecuária. Em toda
sua extensão é possível apreciar as grandes e pequenas monoculturas cafeeiras e de soja.
Sua vegetação típica é o cerrado, e restam apenas resquícios de mata em áreas de reserva
legal e nos trechos de baixo curso dos córregos, onde o relevo é mais dissecado. O clima
varia entre duas estações definidas, a seca e a chuvosa como em grande parte das
localidades servidas pela vegetação do cerrado (GIESBRECHT, 2008).

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS

O desenho de estudo adotado nesta pesquisa é misto, sendo Quali-quantitativo. Os
dados utilizados nesta pesquisa foram:


Dados epidemiológicos;
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Dados entomológicos; e



Dados meteorológicos.

Os dados entomológicos dos distritos de Amanhece e Piracaíba foram cedidos pela
Secretaria Municipal de Saúde de Araguari, pelo Centro de Controle de Zoonoses,
departamento de dengue. Foram utilizados os dados de Índice de Infestação Predial – IIP.
Os dados meteorológicos foram as médias de temperaturas mensais bem como
umidade relativa mensal. Estes dados foram cedidos pela Cooperativa dos Cafeicultores do
Cerrado, de Araguari e pelo Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da Universidade
Federal de Uberlândia.
No delineamento do estudo para verificar a efetividade do conjunto de ações de
Vigilância, foram escolhidos dois distritos rurais; um em que ocorreram às ações de vigilância,
que no caso é o distrito de Amanhece; e outro, que serviu como controle, que foi o distrito de
Piracaíba, a qual não recebeu ações diretas, apenas aquelas preconizadas pelo PNCD.
Como algumas variáveis climáticas estão fortemente associadas às epidemias de
dengue, foram coletados dados de umidade e temperatura da área de estudo para avaliar a
possível influência do tempo no nível de infestação do período.
Na análise dos dados, para verificar a efetividade do conjunto de ações de
vigilância, realizou-se uma comparação de médias dos índices de infestação prediais, entre
os dois distritos, considerando o período que antecedeu ao projeto, o durante a execução
das ações e um período após o encerramento.
Nesta pesquisa utilizaram-se apenas os dados de IIP, uma vez que o banco de dados
dos distritos não diferencia os tipos de recipientes positivos, sendo assim impossível calculá-los.
O índice predial expressa a relação em porcentagem entre o número de imóveis
positivos e o número de imóveis pesquisados:

IIP =

Imóveis positivos
Imóveis pesquisados

x 100

Também foi utilizado o programa estatístico Graph Pad Prism 5.0, para confecção
dos gráficos de média da infestação predial bem como o gráfico de erro padrão.
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Em relação ao projeto desenvolvido no distrito este foi aprovado junto a Pró
Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis PROEX, ao Programa de Pesquisa e de Pós
Graduação – PROPP e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFU: 091/08) da UFU.
Seu início se deu por meio de uma apresentação da proposta à equipe do Centro
Municipal Educacional Realino Elias Carrijo, uma das escolas do distrito. Em seguida realizouse um convite a todos os moradores e frequentadores do distrito para proceder à
apresentação da proposta e apresentação da dinâmica que envolvia a instalação da adultrap
no peridomicílio de algumas residências. Para isso foi entregue aos participantes um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, autorizando a instalação da armadilha. Esta
etapa contou com a participação da equipe do projeto, de servidores da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde de Araguari.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE REALIZADAS NO DISTRITO DE AMANHECE
Nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde foi utilizado como parâmetro imediato
apresentando suas resultantes, a adultrap (Foto 1). Esta é uma ferramenta técnica que
indica a presença de Ae. aegypti e pode ser instalada em ambientes peri e intra domiciliar
(GOMES et al., 2007). Nesta pesquisa a adultrap capturou, além do Ae. aegypti, outros
culicídeos (mosquitos) de importância sanitária, ou seja, vetores de patógenos ao homem.
Foto 1. Adultrap

Fonte: Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em Vigilância Ambiental em Saúde, ESTES/UFU, 2008.
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Nesta pesquisa as armadilhas foram instaladas no peridomicílio das residências e os
moradores receberam instruções sobre seu funcionamento, manutenção e forma adequada
de operacionalização.
É importante ressaltar que essa tarefa contou com a participação de quatro
discentes do Centro Municipal, pois era necessário percorrer as casas em que as
armadilhas foram instaladas para lembrar aos moradores de abastecê-las com água
corrente, que serve de atrativo às fêmeas de Ae. aegytpi, previamente à visita da equipe.
Após um intervalo de 24 horas desse processo, a equipe vistoriava as adultrap’s para
verificar se havia culicídeos nas mesmas.
Foram instaladas 82 armadilhas cobrindo-se assim, toda a área do distrito. Havia
uma média de quatro armadilhas por quadra, e no decorrer da pesquisa foram realizadas 22
visitas a campo para inspeção e coleta dos culicídeos capturados nas adultrap’s.
Os monitoramentos da adultrap se iniciaram em agosto de 2008 e se estenderam
até julho de 2009. Do total de armadilhas instaladas, 31 (38%) se mostraram positivas, ou
seja, capturaram culicídeos entre os quais estavam presentes mosquitos de importância
sanitária e 51 (62%) armadilhas foram negativas no período da pesquisa. Das 31 positivas
(100%), 23 foram positivas uma vez (74%), seis foram positivas duas vezes (20%), sendo que,
e em um dos casos, essa reincidência ocorreu no mesmo mês (janeiro); e em duas reincidiu a
positividade três vezes (6%).
Foram identificados 63 culicídeos sendo 33 do gênero Culex quinquefasciatus, 9 Ae.
aegypti e 7 Ae. albopictus. Ocorreu a não identificação de 14 culicídeos, pois em algumas
armadilhas outros insetos, como formigas, aranhas, comeram partes dos mesmos mosquitos,
danificando suas estruturas e impossibilitando a identificação quanto a gênero, espécie e sexo.
Durante as visitas, procurava-se sempre reforçar aos moradores informações sobre
a dengue, principalmente questões relativas ao vetor, sobre seu ciclo de vida e a importância
de não haver disponíveis no ambiente recipientes que sirvam de criadouro que
assegurassem a manutenção de seu ciclo de vida. Essa experiência evidenciou como é
importante a participação de cada pessoa no sentido de eliminar os criadouros potenciais do
Ae. aegypti, visto que se trata do ambiente domiciliar, para não expor ao risco da dengue as
famílias que se localizam no espaço do entorno destes criadouros. Pois, como se sabe, não
há barreiras físicas para os Aedes.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Concomitantemente as ações de vigilância ambiental em saúde foram
desenvolvidas as ações de educação em saúde e de educação ambiental.
Para investigar, logo no início do projeto, o conhecimento dos moradores sobre a
dengue, seus vetores e principais medidas de controle, foi aplicado um questionário com
questões abertas e fechadas. Esta pesquisa se deu entre setembro e dezembro de 2008.
Foram aplicados 206 questionários.
Mediante este levantamento iniciaram as palestras em que foram expostos
temas que abordavam as doenças endêmicas que ocorrem devido às alterações
ambientais e a má disposição de resíduos sólidos. Os participantes receberam
orientações quanto às medidas de controle e prevenção dessas doenças, tendo como
destaque principal, a dengue.
Na dinâmica proposta desta pesquisa foram realizadas duas gincanas. Para a
execução da gincana, em outubro de 2008, as professoras do Centro Municipal, dividiram os
estudantes em grupos, identificando cada membro com faixas brancas, azuis, verdes,
amarelas e pretas.
As equipes foram montadas com os discentes das séries iniciais, medianas e finais
do Ensino Fundamental. Este critério foi adotado pelos docentes, pois os discentes das séries
iniciais se encontravam em processo de alfabetização. As equipes eram coordenadas pelos
docentes do Centro Educacional e os membros da equipe do projeto.
O objetivo da gincana foi percorrer a área do distrito recolhendo os resíduos que
pudessem servir de criadouro para os Aedes, principalmente, o Ae. aegypti. Os discentes
receberam saco preto de lixo e, para proteção individual, luvas para as mãos. Nas
residências em que foi autorizada a entrada das equipes apenas o peridomicílio foi
inspecionado e todos os potenciais criadouros foram recolhidos.
Alguns imóveis não foram inspecionados, pois não autorizaram a entrada das
equipes, e, em, alguns casos, não havia ninguém presente no imóvel.Nesta gincana foram
recolhidos cerca de 400 kg de resíduos.
A segunda gincana aconteceu em março de 2009. Na palestra de apresentação foi
passado aos moradores o resultado parcial das adultrap’s. Este resultado serviu de alerta
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quanto à presença do Ae. aegypti na área do distrito, bem como evidenciou a presença de
criadouros nesta localidade, principalmente no ambiente peridomiciliar (Foto 2). Nesta
gincana foram recolhidos cerca de 600 kg de resíduos (Foto 3).

Outras atividades também foram desenvolvidas, como oficinas de transformação de
material reciclável em brinquedos (Foto 4), artesanatos e utensílios domésticos. Foi
elaborada e apresentada, pela equipe do Centro Educacional do distrito, uma peça teatral.
Basicamente, o teatro apresentava uma criança que foi contaminada pelo vírus da
dengue, por meio da picada do Ae. aegypti, presente em sua residência devido à presença
de criadouros, que foram representados por materiais que não foram devidamente
descartados e ficaram acumulados no quintal da residência (Foto 5).
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A criança apresentou sintomas de dores no corpo, febre e vômito, o que fez a sua
mãe levá-la a presença de um médico e, após exames, confirmou-se o diagnóstico de dengue.
De volta a sua casa, a mãe providenciou a retirada dos materiais, eliminando assim
os criadouros e também os mosquitos.
A peça teatral escrita pela equipe escolar foi muito importante, pois abordou este
tema por meio de uma linguagem clara e acessível. Além disso, essa atitude possibilitou
evidenciar o que foi apreendido durante a execução da proposta deste trabalho sobre esta
endemia. Ela foi apresentada para toda a escola e também para alguns moradores
presentes na atividade.
Para finalizar as atividades do projeto no distrito de Amanhece foi realizada uma
confraternização em espaço público do distrito concedido pela Prefeitura Municipal de
Araguari, com a presença da equipe escolar do projeto e de moradores do local e também
cantores amadores desta região.
Neste momento todas as atividades realizadas foram apresentadas, incluindo-se os
resultados das armadilhas e das duas gincanas. Novamente se enfatizou a importância das
ações de controle e combate à dengue, a importância da sensibilização da comunidade no
sentido de retirar os materiais com potencial para se transformarem em criadouros, seja nos
espaços domiciliares como também nas áreas de uso comum do distrito, como a praça,
terrenos baldios e, principalmente, a relevância da continuação das ações em nível
individual diariamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período que antecedeu as ações do projeto no distrito de Amanhece, a
temperatura média foi de 22,31ºC, e a umidade relativa do ar teve média de 66,08%, nos
dois distritos. Essa faixa de temperatura e umidade relativa se apresentou favorável à
proliferação dos mosquitos.
A temperatura e umidade relativa são fatores importantes em relação aos
mosquitos, pois sua diminuição pode desacelerar o metabolismo, diminuindo assim suas

Educação Ambiental: conceitos, metodologias e práticas - 125

atividades, e nesse sentido, considera-se como faixa ideal, para o mosquito do Ae. aegypti,
um intervalo de temperatura entre 14 a 30ºC (FORATTINI, 2002).
A temperatura não oscilou tanto quanto a umidade relativa, e é interessante
observar que quando a umidade relativa diminuiu, no período analisado, também
diminuíram as infestações dos mosquitos, conforme observado no Gráfico 1.
Gráfico 1. Índice de infestação predial de Amanhece e Piracaíba, em função da temperatura e umidade,
2006 a 2008.

Fonte: SMS,CCZ, Departamento de dengue, 2012. Organização: Rezende, 2014.

A infestação predial acompanhou a concentração de chuvas e temperaturas mais
elevadas nos primeiros meses do ano, o que conforme Consoli e Oliveira (1998), cria uma
situação ótima para a reprodução e dispersão do mosquito, sendo durante a estação
chuvosa, o período em que sua população realmente alcança níveis elevados e de
importância para fins de transmissão de patógenos, o que culmina na ocorrência das
epidemias de dengue.
Os índices positivos encontrados em outras épocas do ano, ou seja, nas estações
menos chuvosas, são mantidos à custa de criadouros permanentes ou semi-permanentes,
que independem diretamente das chuvas, como caixas d’água e vasos de plantas, e que
aparecem neste cenário como oferta de água estagnada, conforme a necessidade do
mosquito da dengue.
O Ministério da Saúde classifica que índices de infestação predial:


Inferiores a 1%: estão em condições satisfatórias;



De 1% a 3,9%: estão em situação de alerta; e



Superior a 4%: há risco de surto de dengue.
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Durante a realização do projeto, em setembro de 2008, o índice de infestação
predial apresentado em Amanhece foi superior ao de Piracaíba e em novembro (GRÁFICO 2),
este índice esteve acima do limite de 1%. No mês de outubro do mesmo ano realizou-se a
primeira gincana e as primeiras palestras sobre a dengue. Ainda assim, o índice de infestação
predial foi superior ao limite de 1%.
Gráfico 2. Índice de infestação predial, de Amanhece e Piracaíba, em função da temperatura e umidade,
2008 e 2009.

* Não houve a pesquisa de levantamento de índices.
Fonte. SMS,CCZ, Departamento de dengue, 2012. Organização: Rezende, 2014.

Tal fato pode ser explicado pela ausência de pessoas em casa e também pela não
participação de alguns moradores que negaram o acesso ao peridomicílio de suas residências.
Após esse período, uma observação relevante, é o índice de infestação predial
abaixo do limite preconizado pelo Ministério da Saúde nos dois distritos, no mês de janeiro.
O mês de janeiro por apresentar temperatura e umidade relativa elevadas, apresenta-se
com elevados índices de infestação. No entanto, nos dois distritos estudados, não foi o que
se observou. Como o distrito de Amanhece e Piracaíba apresentaram índices abaixo do
limite de 1%, não se pode atribuir apenas às ações de intervenção no ambiente os créditos
por tal efeito, mas, com certeza, a ausência destes criadouros quando se inicia o período das
chuvas diminui os índices de infestação predial encontrados.
A eliminação de criadouros é uma prática que Brasil (2009, p. 54) coloca como parte
do programa de controle mecânico adotado no período não epidêmico.
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O controle mecânico consiste na adoção de práticas capazes de impedir a
procriação do Aedes, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou
a destinação adequada de criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão
do agente de controle de endemias ou agente comunitário de saúde,
prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.

Em abril de 2009, a presença de criadouros positivos associados às elevadas médias
de temperatura e umidade relativa culmina em índices de infestação prediais acima do
limite esperado.
Como esse período foi posterior a Gincana, que retirou diversos potenciais
criadouros, os índices de infestação prediais encontrados, provavelmente se associaram à
presença de depósitos com água acondicionados irregularmente ou avariados, e aqueles que
não foram retirados pelo morador. Além disso, como a atividade proposta pelo grupo de
pesquisa da UFU não obrigava a participação de todos os moradores do distrito, algumas
residências não tiveram seus potenciais criadouros retirados ou eliminados, e, tal fato, pode
ter influenciado diretamente na quantidade de criadouros positivos encontrados no
momento da visita do agente de saúde, refletindo no resultado referente aos índices de
infestação predial levantados nesta localidade.
O levantamento do índice de infestação predial nos distritos, após a intervenção, a
partir de agosto de 2009, estiveram abaixo do limite de 1% em Amanhece, e manteve-se
assim até setembro do ano de 2010 (Gráfico 3). O fato que se destaca é a pesquisa de março
de 2010 que se apresenta abaixo do limite preconizado, período em que, com exceção do
ano de 2009, sempre esteve acima do limite, nos dois distritos.
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Gráfico 3. Índice de infestação predial de Amanhece e Piracaíba, em função da temperatura e umidade,
2009 a 2011.

* Não houve a pesquisa de levantamento de índices.
Fonte. SMS,CCZ, Departamento de dengue, 2012. Organização: Rezende, 2014.

No gráfico 3, vemos a diminuição da temperatura, da umidade relativa assim como
a redução da infestação predial. Em seguida, a elevação da temperatura e da umidade é
acompanhada pelos índices de infestação; no entanto mantém-se menor no distrito em que
as ações foram efetivadas.
Situação semelhante foi observada por Oliveira e Amaral (2011), no “Estudo da
relação dos fatores climáticos e casos de dengue no município de Assis Chateaubriand, no
Paraná”. Com base nos dados obtidos, estes autores observaram que há uma influência dos
fatores climáticos para manifestação do mosquito Ae. aegypti, quando o vetor teve condições
ideais para o seu desenvolvimento nos primeiros cinco meses do ano de 2008, período de
elevada precipitação, temperatura e umidade, diminuindo exclusivamente nos meses de junho
a setembro, época de poucas condições favoráveis ao desenvolvimento do Ae. aegypti.
Uma forte associação foi estabelecida entre a incidência da dengue e as estações
chuvosas, altas temperaturas, altitudes e ventos (DONALÍSIO; GLASSER, 2002). Estudos
realizados sobre epidemias no Sudeste Asiático, no México, Brasil e Caribe, na década de 80 e
90, indicam que estas foram registradas em estações chuvosas (GOULD et al., 1970;
KOOPMAN et al., 1991).
Watts et al. (1987), apontam uma outra faceta desta doença, pois o Ae. aegypti, por
ser marcadamente domiciliado, utiliza diversos tipos de criadouros que independem da
chuva, o que faz com que estes sejam menos afetados pela sazonalidade.
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Os dados de infestação predial, temperatura e umidade relativa, fatores que se
associam ao ciclo da dengue, durante todo o período estudado, são visualizados no gráfico 4.
Gráfico 4. Índice de infestação predial de Amanhece e Piracaíba, em função da temperatura e umidade,
2006 a 2011.

*Não houve pesquisa de índices
Fonte. SMS, CCZ, Departamento de dengue, 2012. Organização: Rezende, 2014.

Nesse estudo, no período analisado a menor média de temperatura foi de 19,9ºC e
a maior de 24,7º. Considerando a faixa de temperatura ótima, adotada por Forattini (2002),
vê-se que durante o período da pesquisa, a média de temperatura não se apresentou como
limitante à reprodução e proliferação do vetor.
A umidade relativa também afeta o metabolismo do mosquito, conforme as autoras
Donalísio e Glasser (2002) a umidade relativa influencia na longevidade do vetor, o que pode
levar a fêmea infectada a completar mais de um ciclo de replicação do vírus. Por essa
análise, a longevidade do mosquito aumenta a vulnerabilidade da população à dengue. No
caso do estudo no distrito de Amanhece, a média de umidade relativa registrada variou de
um percentual de 42 como limite mínimo a 83 como limite máximo, entre 2006 e 2011.
A situação descrita para o distrito não é diferente daquela apresentada em diversos
estudos, quando se registra durante os períodos de baixa umidade menores índices de
infestação predial e, os maiores quando havia o aumento da média de umidade relativa e
temperatura. No caso, identifica-se esse período como sendo aquele compreendido entre os
meses de novembro a maio (VIANA; IGNOTTI, 2013).
Assim como coloca Ribeiro et al., (2006, p. 674): “observou-se que os valores dos
índices de infestação predial, recipiente e de Breteau para Ae. aegypti variaram no período,
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revelando elevadas densidades nos primeiros e últimos meses do ano”, observa-se em
Amanhece elevadas frequências do mosquito no mesmo período descrito.
O reflexo das ações de Vigilância Ambiental em Saúde e Educação Ambiental em
Amanhece pode ser mais bem visualizado no Gráfico 5, que apresenta a situação do antes,
durante e depois, em comparação aos índices de infestação predial obtidos no distrito de
Piracaíba no mesmo período.
Gráfico 5. Média da Infestação Predial: Piracaíba e Amanhece, por período de pesquisa.

Organização: Rezende, 2014.

A média da infestação predial apresentada no gráfico permite afirmar que as
atividades de Vigilância Ambiental em Saúde e de Educação Ambiental diminuíram o número
de criadouros positivos no período pesquisado.
Antes das ações, a infestação predial esteve acima do limite de 1%, limite
preconizado pelo Ministério da Saúde, nos dois distritos.
Durante o período de intervenção, a infestação predial ficou na média preconizada.
Pode-se afirmar que esta diminuição era esperada, pois entre as metas estipuladas no
projeto de ações, uma delas era propiciar a redução da infestação predial, principalmente
por meio da identificação de potenciais criadouros, representados por resíduos sólidos que
eram passíveis de remoção, bem como pela identificação de recipientes utilizados para
armazenamento de água, promovendo sua retirada sempre que possível. No distrito de
Piracaíba, embora essa infestação predial também tenha se apresentado reduzida neste
período, ainda assim, se manteve acima da média.
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Houve uma diferença entre os índices de infestação predial destes dois distritos
após o fim das ações do projeto em Amanhece, a média se apresenta abaixo do limite
preconizado e no distrito de Piracaíba, o nível de infestação predial volta a aumentar.
Embora o índice de infestação predial registrado no distrito de Amanhece tenha sido
inferior ao limite preconizado, não se podem reduzir as ações de vigilância ambiental bem
como a participação da comunidade, no sentido de proceder à eliminação dos resíduos sólidos
que podem servir de criadouros. A esse propósito Teixeira et al. (1999) também colocam que:
Por outro lado, não procede a concepção de que a simples redução da população do
Ae. aegypti pode impedir a ocorrência de casos, pois, tem-se observado que mesmo na
vigência de baixa densidade vetorial (1 ou 2% de Índice de Infestação Predial), a
transmissão dos vírus continua se processando se a população não for imune ao(s)
sorotipo(s) circulante(s) (p. 27).

Quando se pormenoriza a análise dos períodos das ações (antes, durante e depois),
utilizando o Erro Padrão da Infestação Predial (Gráfico 6), e ao analisar separadamente os
anos após a intervenção, identifica-se que depois de um breve espaço de tempo, a
infestação predial aumentou novamente no distrito de Amanhece. Em comparação ao
distrito de Piracaíba, que teve apenas as atividades triviais do Programa Nacional do
Ministério da Saúde, esse aumento não foi muito expressivo. Mesmo com a infestação
predial estando no nível de 1%, existe o risco de ocorrer a dengue e por isso não se pode
aceitar uma diminuição no cuidado com os possíveis criadouros do mosquito.

Gráfico 6. Erro Padrão do índice de infestação predial por ano.

Organização: Rezende (2014).
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Nos anos de 2006 e 2007, a infestação predial esteve acima do limite preconizado;
no ano de 2007 esta infestação foi superior no distrito de Amanhece sendo, inclusive, a
maior do período analisado. Em 2008 este índice de infestação predial diminui nos dois
distritos, e no ano de 2009 houve a intervenção no distrito de Amanhece.
O ano de 2010, em Amanhece, o índice de infestação predial se mantém abaixo do
preconizado, como esperado devido às ações realizadas. No distrito de Piracaíba o erro
padrão que se encontrou foi menor, no entanto isto pode ser devido a não realização de
uma pesquisa larvária, decorrente de problemas que inviabilizam as mesmas, tais como a
ocorrência de chuvas no período.
Em 2011, este índice aumenta nos dois distritos, e novamente, em Piracaíba, este
aumento é mais expressivo.
Embora se tenha, neste estudo, analisado a relação dos fatores climáticos com os níveis
de infestação, tem-se em mente que além dos fatores climáticos, o crescimento populacional
que não segue um planejamento, a migração rural urbana e a inadequação de infraestrutura
básica das cidades oferecem condições epidemiológicas favoráveis ao desenvolvimento do vetor
e à consequente transmissão viral (FERREIRA; CHIARAVALLOTI-NETO, 2007).
Mas, de fato, já é perceptível e diariamente reforçado nos estudos a necessidade e
importância de uma atividade local mais próxima da comunidade (como aconteceu em
Amanhece), com envolvimento da mesma, seja por meio da formação de lideranças, seja por
meio da parceria das Escolas formadoras de cidadãos, que instruídos por meio de práticas e
ações, percebem e agem de forma mais participativa e consciente.
Nesse sentido, Fernandes et al. (2012, p. 86), colocam que:

A dengue é um problema que não depende apenas dos órgãos de saúde
governamentais, mas de ações conjuntas entre o poder público e a sociedade civil
que permitem a formação de parcerias, proporcionam incentivos e podem garantir
o sucesso da proposta em saúde a ser trabalhada. A mobilização social convida as
pessoas a se tornarem mais ativas seja em sua cidade, rua ou bairro. Nesse sentido,
despertar neste público a iniciativa de prevenção e combate ao mosquito da
dengue são alguns dos objetivos que podem ser implantados em planos para
mobilização em saúde, que tem como meta evitar que casos graves da doença
possam chegar à cidade [...].

A dengue enquanto endemia multicausal não será vencida sem agregação de
esforços, planejamento com ampla participação, com preparação da comunidade, dos
agentes de saúde, dos órgãos responsáveis, enfim da comunidade em geral.
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Os autores Rigau-Pérez e Clark (2005, p. 292) deixam a seguinte assertiva:

Cómo responder a una epidemia de dengue? Con una buena preparación dirigida a
cumplir la meta fundamental: prevenir la infección y minimizar sus efectos en las
personas enfermas. La mejor forma de responder a ese “huracán viral” que
constituye cada epidemia de dengue es prever su aparición. La improvisación
puede indicar flexibilidad y originalidad, pero confiar a la improvisación la solución
de todos los problemas que se presentan en momentos de crisis refleja una actitud
ineficiente, temeraria e irresponsable.

No distrito de Amanhece fica evidenciada a importância da mudança
comportamental que pode ter ponto de início no ambiente domiciliar, passando pela
consciência de se preservar os espaços de uso comum, não utilizando estes para depósito de
resíduos sólidos, principalmente quando se tem a coleta periódica dos mesmos. A
manutenção de índices de infestação durante longos períodos de tempo apontam a
presença de criadouros que estão sendo mantidos em residência e nesses espaços que
foram enumerados. A retirada, por meio da gincana, de aproximadamente uma tonelada de
resíduos comprova tal observação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de Vigilância Ambiental em Saúde e Educação Ambiental, reduziu a
frequência de Ae. aegypti e, consequentemente, o risco de incidência de casos de dengue
sobre a população da comunidade do distrito de Amanhece. Com isso, conclui-se que este
modelo de ação pode ser desenvolvido em outras localidades do território em que se
enfrente o problema da dengue.
A participação da comunidade é fator decisivo para assegurar o sucesso das ações
de vigilância com redução da infestação predial por Ae. aegypti, mas, não se exime a
participação dos setores públicos do governo que são responsáveis por assegurar as
condições e estruturas de saneamento básico, pois a retirada dos resíduos sólidos elimina os
possíveis criadouros na área urbana. O abastecimento de água quando feito por meio da
estrutura da rede pública elimina a necessidade de armazená-la em depósitos, muitas vezes
improvisados, para o consumo humano e para as atividades diárias, pois se armazenada de
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forma incorreta ela poderá servir de potencial criadouro quando estes depósitos ficam
destampados durante um longo período de tempo.
Outro fator importante observado é a relação entre o fim da participação de um
grupo que executa ações de vigilância e o afastamento da população da rotina préestabelecida de vigilância ambiental, fato que acaba por reduzir a eficiência das ações.
Observa-se assim que ainda se faz necessário um acompanhamento perene junto à
população até que as ações de combate à dengue sejam realmente parte de sua rotina.
Pode-se assim considerar que os órgãos de saúde devem promover, ou como já observado
em algumas localidades, continuar a promoção de ações educativas periódicas visando
sensibilizar a comunidade com programas e com ações contínuas.
Iniciativas como a do projeto realizado em Amanhece, integrando vigilância
ambiental e educação ambiental, estão previstas no plano político nacional e contribuem
grandemente no objetivo de reduzir as infestações prediais de Ae. aegypti e tem um
importância pedagógica muito relevante uma vez que produzem conhecimento nas
diferentes faixas etárias e sociais, desenvolvem o censo crítico, a criatividade e importantes
noções de cidadania.
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Capítulo 6
INSTITUTO IPÊ CULTURAL: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL TRABALHADA PELO
TERCEIRO SETOR
Caroline Ferreira de Morais21
Marlene Teresinha de Muno Colesanti 22

INTRODUÇÃO

Acompanhando as transformações nas relações do ser humano com o meio,
percebe-se que ele busca algo além do suprimento das necessidades básicas, ele busca
qualidade de vida. E nesse sentido, ele começa a procurar formas para garantir que o
ambiente em que vive possa lhe fornecer apoio a essas aspirações.
O intuito dessa pesquisa é apresentar algumas formas de se trabalhar a educação
ambiental informal, relatando um estudo de caso sobre a entidade do terceiro setor chamada
Instituto Ipê Cultural. A educação ambiental trabalhada pelo terceiro setor abrange um
público diversificado de distintas classes sociais, setores e níveis de conhecimento. As ações
visam influenciar toda sociedade inclusive o Estado (governo) e o Mercado (capital privado),
que são respectivamente primeiro e segundo setores dentro da organização da sociedade.
O Instituto Ipê Cultural é uma organização não governamental, legalmente
instituída, em 27 de julho de 2007, fundada pelo seu idealizador Antônio Pedro da Costa
Neto. Possui sua sede em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. O seu maior projeto é o
denominado Recicla Cerrado que promove ações focadas em quatro responsabilidades:
ambiental, cultural, social e fiscal.
Envolver a população em projetos de educação ambiental requer não somente
consolidação de ações, mas também uma comunicação clara e bem veiculada. Ações bem
direcionadas e clareza na comunicação são elementos importantes para o sucesso de
projetos com fins educativos.
21
22
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Um bom trabalho deve levar em consideração os conceitos de cidadania para o
alcance de objetivos de bem comum. O respeito ao público ao qual se direciona uma
atividade,

considerando

suas

características

e

limitações,

denota

seriedade

e

comprometimento com o que está sendo trabalhado. No caso da educação ambiental, que
requer a sensibilização do público, bons exemplos se tornam indispensáveis para
envolvimento nos projetos.

TRABALHANDO COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Trabalhar com educação ambiental tanto no âmbito formal quanto informal se
tornou uma necessidade da humanidade. Essa necessidade surgiu quando o ser humano
começou a se deparar com a degradação do ambiente, o que vem causando queda na
qualidade de vida das populações. Pode-se perceber que a sociedade caminha em direção
ao desejo de melhoria dessa qualidade de vida, que está diretamente ligada à qualidade do
meio em que vive.
Segundo Leff (2009, p. 320), “o conceito de qualidade de vida foi considerado como
uma reivindicação social, produto da sociedade “pós materialista’”. E ainda,

[a] reivindicação por uma melhor qualidade de vida expressa a percepção da
degradação do bem-estar causada pela crescente produção de mercadorias e a
homogeneização dos padrões de consumo, da deteriorização dos bens naturais
comuns e da falta de acesso aos serviços públicos básicos (LEFF, 2009, p. 321).

De acordo com Leff (2010), a educação ambiental é um processo de transmissão de
saberes, no qual todos somos aprendizes e mestres. O saber ambiental é um saber
identitário que leva a construir novas identidades, novas racionalidades e novas realidades,
nas quais se inscrevem os atores sociais que mobilizam a transição para uma racionalidade
ambiental. O saber ambiental é “conformado por e arraigado em identidades coletivas que
dão sentido a racionalidades e práticas culturais diferenciadas” (p. 185).
A crise ambiental que se apresenta abre novos espaços de participação e de
governabilidade democrática na gestão social do processo de desenvolvimento, anunciando
a emergência de uma complexidade ambiental para a construção de uma racionalidade
ambiental. A emergência do pensamento da complexidade, da teoria dos sistemas, da teoria
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do caos e das estruturas dissipativas, acompanham a crise ecológica. Por conseguinte, se
carece de uma educação que permita que os indivíduos se preparem para construção de
uma nova racionalidade. Logo, a pedagogia da complexidade ambiental reconhece que o ato
de “apreender o mundo” parte do próprio ser de cada sujeito, constrói-se assim na trama de
um pensamento não pensado, na transição para a sustentabilidade e a justiça. Trata-se de
uma educação que possibilite um processo de emancipação, permitindo o surgimento de
novas formas de reapropriação do mundo (LEFF, 2010).
A educação do ser humano para a melhoria ambiental se tornou uma necessidade
para a mudança da antiga percepção humana sobre a natureza. No Brasil, o direito à
educação ambiental foi previsto em lei no ano de 1999. A Política Nacional de Educação
Ambiental descreve como sendo educação ambiental
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
o
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, Lei 9795/99, cap. I, art. 1 ).

A lei ainda prevê que a educação ambiental seja “um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, Lei
9795/99, capítulo I, art. 2o). Incumbe ao poder público, às instituições de ensino, aos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, aos meios de comunicação de
massa, às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, e à sociedade como
um todo, o desenvolvimento dos processos para a promoção da educação ambiental nacional.
A busca de elementos para correção e intervenção em ações humanas que
degradam o ambiente se reflete na sociedade atual através de alterações nas legislações,
com criações de órgãos reguladores, conselhos, comitês e outros mecanismos. Evidenciamse, ainda, os movimentos da sociedade civil organizada atrás de alternativas que promovam
a melhoria na qualidade de vida das populações.
Segundo Gómez e Cartea (2007), a educação ambiental pode e deve ser entendida
como uma educação social, pela natureza social da problemática que lhe dá sentido: o
conflito entre os seres humanos em relação à crise ambiental. E ainda, pelas práticas
educativas que exigem e são orientadas a estimularem ações coletivas para a transformação
social, com o objetivo de desenvolver uma nova racionalidade ambiental.
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A sociedade civil organizada tomou parte dessa responsabilidade e começou a
desenvolver projetos direcionados às necessidades das populações não somente as básicas,
mas também aquelas que refletem os desejos e as vontades de modificação da realidade de
vida que possuem. De acordo com o site institucional da Rede Brasileira do Terceiro Setor, a
organização da sociedade é composta por três setores: primeiro setor, segundo setor e
terceiro setor. O terceiro setor “corresponde às instituições com preocupações e práticas
sociais, sem fins lucrativos, que geram bens e serviços de caráter público”(REBRATES, 2011).
Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2001), o
primeiro setor é aquele no qual a origem e a destinação dos recursos são públicas,
correspondendo às ações do Estado. O segundo setor corresponde ao capital privado, sendo
a aplicação de recursos revertida em benefício próprio. E o terceiro setor no Brasil,
caracteriza-se por ser uma esfera de atuação pública, não-estatal, formada através de
inciativas privadas voluntárias, sem fins lucrativos, no intuito do bem comum. Nesta
definição, agregam-se um conjunto altamente diversificado de instituições, tais quais
organizações não governamentais (ONG’s), organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP’s), fundações e institutos empresariais, associações comunitárias, entidades
assistenciais e filantrópicas, entre outras instituições sem fins lucrativos.
Na perspectiva dos atores sociais, a educação ambiental significa formar
protagonistas, indivíduos de ação emancipadora, capazes de perceber o seu potencial de ator
com o propósito de participar do processo de construção de uma sociedade sustentável,
solidária, justa e ética. As organizações da sociedade civil são produtoras e usuárias de
informação, de demandas e de base para um projeto sustentável (RUSCHEINSKY, 2007).
O CASO DO INSTITUTO IPÊ CULTURAL
O Instituto Ipê Cultural promove atividades itinerantes e também na própria sede,
que se localiza no Bairro Nossa Senhora da Aparecida, setor central da cidade de Uberlândia.
O Recicla Cerrado é o principal projeto da Organização Não Governamental, congregando
aplicações, teorias e ações da educação ambiental.
O projeto sugere uma mudança nos hábitos e nos atos do cidadão. Isso se dá em
razão a levá-los a um questionamento do verdadeiro sentido do que é o lixo.
Através da proposta da coleta seletiva ativa e de várias atividades socioambientais,
o projeto Recicla Cerrado fomenta as responsabilidades: culturais, ambientais,
sociais e fiscais levando ao conceito de Cultura Verde, que é o conceito empregado
nas atividades do Instituto Ipê Cultural (INSTITUTO IPÊ CULTURAL, 2011).
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A entidade emprega em seus trabalhos um conceito denominado pela própria
instituição de “cultura verde”, definindo-se por atuações que se pautam nas
responsabilidades ambientais, culturais, sociais e fiscais. O objetivo do Recicla Cerrado é
“levar o cidadão à tomada de consciência frente às suas ações, convidando-o a ter uma nova
postura perante uma sociedade voltada para o consumo” (INSTITUTO IPÊ CULTURAL, 2011).
A principal mantenedora do Instituto Ipê Cultural é a empresa REC Transportes,
localizada também em Uberlândia. Além disso, o Instituto conta com uma rede de
voluntários, pessoas físicas e jurídicas, profissionais liberais e estudantes, que ajudam no
desenvolvimento de tarefas e no financiamento de atividades oriundas dos projetos. Os
interessados em ajudar o Instituto, fazem um cadastro na sede, e são solicitados, quando
necessário, para as atividades que se propuseram a executar.
O Ipê Cultural possui profissionais voluntários, tais como advogados, nutricionistas,
psicólogos, designers, artistas plásticos e cênicos, modelos, gastrônomos, dentistas,
administradores, contadores, publicitários, estilistas, professores, biólogos e demais
profissionais que são convidados a trabalharem de forma voluntária, de acordo com o
surgimento de necessidades específicas.
Outro meio de subsídio é a participação do Instituto em editais públicos, para a
produção e execução de projetos dentro do seu escopo. E ainda, estabelecendo projetos
com empresas privadas que tenham interessem em promover ações de responsabilidade
socioambiental com a comunidade interna ou externa à empresa.
Com o fomento de mão de obra e custos foi possível colocar em prática o projeto
Recicla Cerrado, que começou a ser executado em maio do ano de 2009 e para termos de
esclarecimento e execução, o projeto se fragmenta em quatro responsabilidades, que
possuem em seu escopo atividades específicas oriundas de cada uma. São elas:
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

De acordo com as informações do Instituto, o projeto oferece
[...] um programa de palestras e oficinas em escolas da rede pública e particular de
Uberlândia, empresas, associações de bairro, faculdades e igrejas, orientando a
comunidade sobre a coleta seletiva e ações que busquem as práticas
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ecologicamente corretas, inserindo conceitos de sustentabilidade e “Cultura
Verde” (INSTITUTO IPÊ CULTURAL, 2011).

O programa incentiva o cidadão a ser responsável pelo seu próprio resíduo, o que é
chamado pela ONG de “coleta seletiva ativa”. E para fomentar isso, a sede do instituto
funciona como um local de entrega voluntária desses resíduos, dispondo no próprio espaço
coletores seletivos para recepção do material (Figura 1). A população é informada dessa
opção através da divulgação nas mídias locais e de outros meios de comunicação. O
indivíduo que leva o resíduo até a organização é educado para levá-lo limpo, evitando dessa
forma possíveis vetores e odores. Consideram-se resíduos sólidos todo “material,
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”
(BRASIL, Lei 12305/2010, cap. II, art. 3o).
Figura 1. Coletores seletivos.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2011).

Parte do material coletado é reutilizado na forma de artesanato (Figura 2), a outra
parte ou é enviada para as associações de catadores de Uberlândia, onde recebe a
destinação final ambientalmente adequada, ou será comercializada pela instituição e
revertida em subsídio para o projeto. Ainda de acordo com o disposto na lei 12305/2010,
capítulo II, artigo 3o, entende-se por reutilização “o processo de aproveitamento dos
resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou química”. E por destinação final
ambientalmente adequada de resíduos aquela que “inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações
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admitidas pelos órgãos competentes”, evitando impactos ambientais e sociais.
Os materiais recebidos pela ONG se transformam, através das mãos dos artesãos,
em caixas decorativas, puff’s, mesas, flores, vasos, painéis, porta-retratos, broches, arranjos,
cadeiras, capas de caderno, chapéus, pulseiras, brincos, entre outras utilidades, variando
com o tipo de resíduo sólido disponível. Portanto, evidenciando de forma concreta o
processo de reutilização.
A comercialização de parte do material, ocorre através de pesagem e venda
diretamente para empresas de reciclagem, ou outras que terceirizam esse fornecimento às
indústrias de reciclagem. A porção que é doada às cooperativas é comercializada por elas,
recebendo dessa forma a mesma destinação final.

Figura 2. Artesanato feito da reutilização de resíduos.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2009).

Para incentivar a população a levar o resíduo até o instituto, foram criados cartões
de pontuação chamados de “reciclacards” (Figura 3). Estes cartões funcionam como
“créditos verdes” que podem ser trocados por produtos ou serviços disponibilizados em um
espaço chamado de Mercadinho Verde, na própria sede da organização.
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Figura 3. Reciclacards.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2009).

Com o intuito de aumentar o atendimento à população, o Instituto expandiu o seu
espaço construindo ao lado da sede atual um local chamado de Espaço Cultura Verde
(Figuras 4 e 5). Segundo informações da organização, o espaço foi construído a partir de
técnicas de bioconstrução e, ainda, reaproveitamento de resíduos. O Espaço conta com um
quiosque com fogão, uma horta e centros de triagem.
A construção do Espaço permitiu ampliar as etapas da educação ambiental para a
comunidade. É um espaço lúdico que favorece a multidisciplinaridade no aprendizado
ambiental. Aulas sobre bioconstrução, elaboração de horta orgânica, formas de separação
de resíduos sólidos recicláveis e segurança alimentar são parte das atividades de educação
ambiental oferecidas pelo Instituto nesse espaço.
Figura 4. Espaço Cultura verde, horta orgânica.

Fonte: Instituto Ipê Cultura (2013).
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Figura 5. Espaço Cultura Verde, visão geral.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2011)
Elaboração: Juliana Kahlau (2011).

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Recicla Cerrado oferece
[...] oficinas de capacitação em artesanatos feitos de materiais reaproveitáveis, que
é uma opção gratuita de atividade voltada para a comunidade oferecida na sede do
instituto. Os oficineiros participantes sãos convidados a se tornarem
multiplicadores dos conhecimentos agregados, através de ações que retornem na
forma de benefícios para a comunidade (INSTITUTO IPÊ CULTURAL, 2011).

Os “oficineiros” que se destacam em suas atividades durante o curso são gratificados
com bolsas de graduação, aulas de inglês e outros tipos de cursos ou treinamentos para sua
formação profissional. As bolsas de graduação são oferecidas pela faculdade ESAMC
Uberlândia. Os demais cursos são oferecidos por profissionais voluntários formados. O projeto
ainda contempla benefícios como: plano de desenvolvimento de carreira acompanhado por
psicólogos voluntários, tratamento odontológico e aulas de segurança alimentar.
RESPONSABILIDADE CULTURAL
Neste quesito, o projeto disponibiliza para a população um ambiente de criação
relacionado à moda e designer de interiores e peças. Esse local é chamado de Ipê Ateliê e
funciona na própria sede da entidade. Todos os objetos criados são produzidos com a
reutilização de materiais além de incluir peças e produtos oriundos do processo de reciclagem.
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A instituição produziu um editorial de moda (Figura 6) no ano de 2009 com peças de
vestuário e decoração que foi merecedor do prêmio EcoPET, que é uma premiação oferecida
pela Associação Brasileira da Indústria do PET – ABIPET, para aqueles que inscrevem no concurso
ideias e iniciativas de reaproveitamento do PET (Politereftalato de etileno). No ano de 2010, o
Instituto foi premiado, pela segunda vez, ao inscrever mais algumas peças inovadoras de
decoração e vestuário fabricadas com garrafas PET’s, oriundas dos processos de reutilização e
reciclagem desse material.

Figura 6. Peças de decoração e vestuário produzidas a partir da reutilização e reciclagem da garrafa PET.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2009).
Autor: Douglas Luzz. Modelo Daniela Rotelli (2009).

As peças criadas são uma forma de levar o cidadão ao questionamento do que
realmente é lixo, adotando novos hábitos frente ao descarte de resíduos. Essas ações
renderam uma homenagem, em 2010, feita pela Caixa Econômica Federal em seus bilhetes
de loteria (Figura 7), aos quais foram divulgados nacionalmente a imagem dos artesanatos
criados pela Instituição, feitos a partir do processo de reutilização de resíduos, fazendo
referência ao dia internacional do meio ambiente.
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Figura 7. Bilhete de loteria da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2010).

O Ipê Cultural ainda incentiva a participação da população em meios culturais como
teatro, cinema, exposições de arte, museus, musicais e também entretenimentos que
valorizem a cultura local com a divulgação ou promoção desses eventos. Essa iniciativa é
uma boa forma de valorizar as interações sociais por meios que podem ser instrutivos,
informativos e educativos.

RESPONSABILIDADE FISCAL

A responsabilidade fiscal faz referência ao uso de parte dos impostos para subsídio
de projetos ambientais, culturais e sociais. Essa responsabilidade proposta pela instituição
tem a finalidade de apresentar às pessoas físicas e jurídicas as possibilidades de
direcionamento de parte dos impostos para projetos que fomentem melhorias à sociedade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO RECICLA CERRADO

O intuito do projeto Recicla Cerrado é transformar a concepção da população,
influenciada pelo projeto, sobre a questão do consumo e do descarte de resíduos sólidos,
fazendo-a procurar por produtos no mercado, que atendam princípios ecológicos e sociais
desde sua fabricação até a destinação final dos resíduos gerados em todo seu processo. O
projeto incentiva o indivíduo a ser responsável pelo próprio resíduo, levando-o a repensar
sobre suas atitudes frente à questão da degradação ambiental.
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Os projetos de educação ambiental precisam sensibilizar o público alvo, todavia para
sensibilizá-lo é preciso conhecê-lo e nem sempre as características desse público estabelecem
padrões, mesmo porque sensibilizar é um processo subjetivo. No disposto que se refere à
educação ambiental informal tem-se assim definido, como “as ações e práticas educativas
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e
participação na defesa da qualidade do meio ambiente” (LEI 9795/1999, cap. II, seção III, art. 13o).
O Instituto adotou para seu projeto várias formas de abordagem para se trabalhar a
educação ambiental, desde a comunicação até ao estímulo da coleta seletiva utilizando o
próprio exemplo, como entidade que direciona ao descarte correto parte dos resíduos da
população. As atividades de educação ambiental trabalhadas pelo Ipê Cultural para a
mobilização da população de Uberlândia são: oficinas de artesanato, palestras, exposições
de artesanatos, debates, eventos, intervenções e peças teatrais curtas. A comunicação do
projeto é veiculada através de mídias locais como televisão, rádio, jornais, revistas, e
também redes sociais virtuais como Facebook, Twitter e YouTube, além de informes no site
institucional e outros meios eletrônicos.
Inicialmente o público alvo era a população do município de Uberlândia. Entretanto,
devido à comunicação feita pelo Instituto, além das mídias espontâneas, essa comunicação
atingiu inclusive outros municípios. As informações que confirmam isso se pautam em
convites recebidos pela Instituição por universidades, empresas e prefeituras para executar,
nesses municípios, atividades de educação ambiental. A comunicação via internet atingiu
níveis internacionais, o que mostra que para a educação ambiental a comunicação social
assume papel relevante.
Desde que o projeto Recicla Cerrado se iniciou no ano de 2009, a sede é utilizada
também como um local de entrega voluntária de resíduos sólidos reaproveitáveis. De acordo
com dados da própria instituição, em uma mensuração realizada no período de maio de
2009 ao mês de maio de 2014, o instituto recebeu, em sua sede, cerca de duas toneladas de
resíduos sólidos por mês. A quantidade pode não ser tão significativa quando comparada a
quantidade que chega ao aterro de Uberlândia diariamente, na qual a média varia entre 400
a 450 toneladas por dia (PMU, 2014). Porém, quando se leva em consideração que o cidadão
sai de casa e leva o seu resíduo separado e limpo ao instituto, esse dado se torna
significativo. Verifica-se que o cidadão que antes não selecionava seu resíduo, passou a
selecionar, a transportar e também a limpá-lo.
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Dar ao cidadão a opção da destinação ambientalmente correta de seu resíduo e
educá-lo de tal forma, que ele se sinta parte integrante dos processos de melhoria do
ambiente é alcançar os objetivos propostos pelo projeto. O desafio hoje do Ipê Cultural é
alavancar ações para aumentar o envolvimento da população com os trabalhos propostos.
Em 2010, o Ipê Cultural levou o projeto até os CEAI’s – Centro Educacional de
Assistência Integrada. Esses centros desenvolvem atividades como fisioterapia, hidroginástica,
trabalhos manuais, aulas de informática, música e dança para pessoas com mais de 60 anos de
idade em Uberlândia.
De acordo com o Jornal Correio de Uberlândia (2010), em uma entrevista concedida
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho da prefeitura do município, os quatro
CEAI’s atendiam cerca de nove mil idosos. O primeiro passo do Ipê Cultural foi verificar junto aos
centros, as atividades das quais os idosos que frequentavam a instituição, gostavam de exercer,
para então escolher uma abordagem que envolvesse o educando, atingindo dessa forma o
objetivo da ação. Optou-se pela oficina de artesanato com reutilização de garrafas PET’s. Depois
de programada a atividade, os quatro centros começaram uma campanha de recolhimento de
garrafas para a oficina (Figura 8).
Figura 8. Chamada da campanha de arrecadação de garrafas PET’s.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2010).
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Segundo informações do Ipê Cultural, os centros arrecadaram 11 mil garrafas PET’s
em pouco mais de um mês e as oficinas aconteceram com grande adesão dos idosos (Figura
9). A atividade desenvolvida foi interativa e educativa conseguindo envolver os participantes.
Figura 9. Oficina de artesanato com garrafas PET.

Fonte: Instituto Ipê Cultural (2010).

O exemplo de ação citado, ilustra uma abordagem educativa seguida de resultados
positivos. Entretanto, é preciso considerar que serão necessárias modificações constantes na
metodologia utilizada. A evolução nas formas de abordagem, o estudo dos temas ambientais
para apresentar ao cidadão envolvido, a influência que suas ações podem exercer no meio
em que vive, precisam fazer parte da rotina do educador.
Uma das características dos trabalhos realizados pelo terceiro setor é a mobilização
da sociedade, convidando-a ao exercício da cidadania. Esse convite é fundamental, pois é
necessário trabalhar com o indivíduo a respeito dos seus direitos de cidadão, mas sem
esquecer também dos deveres para se viver em sociedade.
O conceito e o significado da cidadania não são únicos e universais e estão sempre
se ampliando e se modificando para incluir novos direitos, em especial, o “direito a
ter direitos”. O conteúdo da cidadania é sempre definido pela luta política e pela
existência de conflitos reais. Desta forma, pode incorporar novas aspirações,
desejos e interesses, na medida em que esses consigam ser reconhecidos
coletivamente. [...] um dos pressupostos básicos para a construção da cidadania é
o de que os cidadãos lutem pela conquista dos direitos definidos por eles próprios
como legítimos. Isso faz com que a noção de cidadania se torne mais ampla,
incorporando novos elementos, como o direito à autonomia sobre o próprio corpo,
o direito à qualidade ambiental, o direito do consumidor, o direito à igualdade, o
direito à diferença, etc. (BRASIL, 2005, p. 22-23).
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De acordo com Berna (2004, p.18), a educação ambiental é basicamente “uma
pedagogia da ação. Não basta se tornar mais consciente dos problemas ambientais sem se
tornar também mais ativo, crítico, participativo. Em outras palavras, o comportamento do
cidadão é indissociável do exercício da cidadania”.
Nas ações promovidas pelo Ipê Cultural através do projeto, o cidadão é convidado a
participar de trabalhos que beneficiem sua comunidade e o município como um todo. O
cidadão precisa de se sentir parte integrante das melhorias que podem ocorrer, mas para
isso, é importante que ele se torne participativo.
Nesse sentido percebe-se que

[...] face à globalização econômica os movimentos da cidadania estão legitimando
novos valores e direitos humanos que estão detonando o surgimento de projetos
sociais inéditos na história. A cidadania emerge configurando novos atores sociais
fora dos campos de atração das burocracias estatais e dos círculos empresariais,
que reclamam a autodeterminação de suas condições de existência e a autogestão
de seus meios de vida (LEFF, 2009, p.125).

As populações através do exercício da cidadania denotam as características de uma
sociedade que desejam. Formulam, a partir disso, os atributos indispensáveis não somente
para a sobrevivência, mas para alcance de um padrão de qualidade de vida. “A cidadania
forja seus sentidos através de estratégias de poder, legitimando um espaço próprio nos
processos de tomadas de decisões, diante do Estado e da empresa” (LEFF, 2009, p.125).
O envolvimento do cidadão em todas as questões de vida e meio enriquece as
relações sociais, ambientais e culturais. Como principal responsável pelas transformações
que ocorrem e pelas quais aspira, é instigado a olhar o mundo com outros olhos quando
assume conscientemente este papel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão de que as relações são interligadas e que toda ação do indivíduo no
espaço gera uma reação, passa a ser vista por uma nova perspectiva. O mundo começa a se
transformar, o ser humano passa a procurar novas formas de atuação na natureza. A
necessidade de mudança leva a humanidade atual a um amadurecimento das relações com
o meio ambiente.
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A adoção de tecnologias limpas ou de menor impacto ambiental, as novas formas
de planejamento e organização do espaço rural e urbano, a adoção da educação ambiental
para a promoção de ações de melhoria ambiental, as modificações na legislação, são
demonstrações desse amadurecimento nas relações do homem com o meio ambiente. Esse
amadurecimento é verificável não só nas relações do ser humano com a natureza, mas
também com o meio social. A busca do respeito pelas culturas e a promoção das relações
ambientais, sociais e culturais começam a ser cuidadas através do exercício da cidadania.
Transformações podem gerar insegurança e resistência. Nessa mudança nas
interações, a educação ambiental vem instigar o individuo a evoluir suas formas de atuação
na natureza, trazendo incentivos para desenvolvimento de alternativas de readequação do
homem no mundo.
A mobilização do terceiro setor, quando bem intencionada, torna-se uma realidade
na articulação de meios que beneficiam a sociedade, por meio de uma rede social que
veicula informações e promove ações em busca de melhorias na qualidade de vida das
populações. É a sociedade civil agindo em prol do meio ambiente.
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Capítulo 7
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICA AMBIENTAL INTEGRADA:
O PAPEL DAS UNIVERSIDADES
Alba Regina Azevedo Arana23
Leila Maria Couto Esturaro Bizarro24

INTRODUÇÃO
O ser humano é um inquilino do planeta e essa ocupação, no transcorrer dos
séculos, foi se adaptando às circunstâncias temporais, quando hoje já ultrapassamos os sete
bilhões de habitantes.
Ao longo da história, o ser humano vem modificando os ecossistemas
desconsiderando que os recursos naturais são finitos. Em muitas partes do planeta
encontram-se situações de escassez e degradações, tornando-se difícil a sobrevivência dos
seres vivos (MOTTA, 2010). “O problema é que a Terra não cresceu em tamanho e a
abundância de seus recursos também não aumentou” (BOTKIN; KELLER, p.3, 2011).
Dias (2006, p. 57) relata que “em média, cada pessoa produz 1 Kg de lixo por dia, no
mundo”. Considerando que somos sete bilhões de pessoas no planeta, de latinha em latinha,
saquinho em saquinho, de celular em celular, enfim, de resto em resto, pode-se imaginar a
gigantesca quantidade de materiais descartados no meio ambiente diariamente.
Diante dessa realidade, o planeta necessita de profissionais qualificados que por
intermédio dos conhecimentos científicos adquiridos nas universidades, venham ao
encontro dessa nova demanda do mercado de trabalho, desafiador e inovador, que não
vejam apenas a Terra como um mero meio de produção, utilizando-se dos recursos naturais
comuns a todos nós de forma irresponsável, mas sim, de agentes transformadores dessa
nossa “casa comum”, por meio de um aprendizado formal e não formal que satisfaça, de
forma sustentável, das necessidades de toda a humanidade.
23
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As universidades, sejam públicas ou privadas, têm como missão proporcionar
educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, visando contribuir para a formação
desses profissionais cidadãos comprometidos com essa nova demanda denominada de
responsabilidade socioambiental.
Essa missão institucional vem ao encontro da demanda do mercado de trabalho,
pois a Universidade deve ser o espelho do que a sociedade quer ver e saber das possíveis
transformações que, em cada tempo, exige-se de cada um de nós.
Os problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos em universidades são
complexos e exigem muito mais que práticas no cotidiano na destinação dos resíduos
gerados no seu entorno, mas sim de ações contínuas e integradas de gestão ambiental
pautadas na educação ambiental.
O presente artigo objetiva apresentar as formas de aplicação de uma política
ambiental integrada, fundamentada em um Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS)
no meio acadêmico em prol do desenvolvimento sustentável, fundamentado na Instrução
Normativa n. 10/2012 instituída pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da
Secretaria de Logística e Tecnologia que vem ratificar as exigências legais quanto à gestão
ambiental nas Instituições de Ensino Superior e entre outros órgãos governamentais.
Este trabalho visa contribuir com o compromisso que as Instituições de Ensino
Superior (IES) têm com o meio ambiente, ao apresentar o PGLS como um instrumento de
execução de políticas ambientais no âmbito acadêmico, em um processo contínuo e
integrado, na busca de cumprir com seu papel socioambiental em busca da sustentabilidade.
CONCEITOS NORTEADORES DA POLÍTICA AMBIENTAL
As políticas ambientais definem rumos e estabelecem critérios para as ações
humanas objetivando proporcionar uma relação sustentável com o meio ambiente.
Muitas vezes, ao abordar a temática política, o senso comum apenas identifica
como sendo as ações do âmbito público, porém será adotada a concepção exposta por
Takenaka (2008, p. 16) de que:

[...] toda política é essencialmente pública, uma vez que o conceito de “público”
deve incorporar às porções da sociedade civil, à relação entre indivíduos e também
do setor privado, não devendo ficar restrito ao âmbito do Estado. Acrescentamos,
ainda, que o conceito de “políticas” acaba por ampliar-se para poder referir-se às
normas técnicas e sociais estabelecidas por uma coletividade pública e utilizadas na
administração do domínio público.
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Freiria (2011, p. 184) prevê que:

Na essência, a política é compreendida como um conjunto de ações ou medidas
que visam realizar objetivos, metas. Nesse sentido, a política orienta sempre um
processo de tomada de decisões. A política está presente nas organizações públicas
e privadas; isso significa que assim como um município tem uma política ambiental,
uma empresa também pode ter a sua.

Os cenários socioambientais nacionais e internacionais apontam para a iminente
necessidade de mudança de paradigma para a sustentabilidade planetária, quando as empresas
públicas e privadas terão que adequar suas práticas cotidianas em conformidade à legislação
ambiental, que exige a execução de suas políticas em prol da preservação do meio ambiente.
Para Maar (1994) a política está presente de forma permanente em todas as
dimensões do nosso cotidiano à medida que este se desenvolve como vida em sociedade,
pois política é “a arte e ciência de bem governar [...]” (FERREIRA, 2006, p.640).
Aristóteles (1960) refere-se à política como a arte ou a ciência do governo e indica
uma tipologia sobre as diversas formas de governar a polis (a cidade), pois o homem é
naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade.
Rodrigues (2010) indica que o conceito de política na era moderna adquire uma
nova roupagem, pois a ideia de política como a arte de governar a polis passa a ser
substituída por expressões como “ciência do estado” ou “ciência política”. A política que
denota anteriormente a referência de polis, agora indica a atividade ou o conjunto de
atividades que, de alguma maneira, faz referência ao Estado. Portanto, o conceito de política
está estreitamente vinculado à noção de poder.
A política como meio ou instrumento de direcionar os rumos e estabelecer metas,
seja no âmbito público ou privado, ocorre quando decisões são estabelecidas por quem
detém o poder, em benefício do bem comum.
Essa relação intrínseca entre política e poder, se dá porque toda decisão (política)
deve ser instruída por quem detém legitimidade (poder), seja através do caráter coercitivo
das normas jurídicas, seja pelo poder instituído pelo Estado ou pela gestão empresarial.
Poder, para Dahl (apud RODRIGUES, 2010, p.15), é “a capacidade de influenciar
alguém a fazer algo que, de outra forma, ele/ela não faria”. Portanto, poder é a capacidade
do ser humano de induzir o comportamento alheio.
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Modernamente, Weber (1999) compreende o poder como um fator de dominação,
no âmbito das relações de mando e obediência, como um instrumento da rotinização da
vida em sociedade.
Observa-se que independentemente da perspectiva do filósofo grego ou do
sociólogo alemão “[...] o poder produz obediência à preferência de um indivíduo em relação
à dos outros. [...] O problema é que a obediência pode ocorrer ou pelo reconhecimento da
autoridade legítima ou pelo medo de quem exerce o poder” (RODRIGUES, 2010, p.16).
Para o autor as concepções acima indicam apenas o poder que o homem exerce
sobre outro homem, excluindo assim o domínio, ou o poder que estes exercem sobre o
meio ambiente ou sobre coisas inanimadas, que acarretam consequências ou resultados
para toda a humanidade.
Seja de qual perspectiva o poder for exercido, tem-se que ante os dilemas
ambientais atuais, há a necessidade de se implementar, tanto no âmbito público como no
privado, a governança ambiental operacionalizando o conceito de sustentabilidade. “Dar
materialidade ao propósito de organizar produção e consumo segundo a capacidade que nos
ofertam os ecossistemas” (MERICO, 2008, p.81).
Para tanto, é necessário ser criada uma fórmula que garanta a qualidade de vida da
humanidade e, ao mesmo tempo, preserve os recursos naturais do planeta. Freitas (2012)
nos indica ser o conceito consagrado por Gro Harlem Brundtland, que em 1987, então como
primeira-ministra da Noruega, divulgou o Our Commom Future (Nosso Futuro Comum),
conhecido como Relatório Brundtland, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, indicando como alternativa para a humanidade, o desenvolvimento
sustentável, que preconiza um modelo capaz de satisfazer as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas.
Essa comissão foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um
organismo independente e tem como objetivo formular propostas realistas para solucionar
os principais problemas do ambiente e do desenvolvimento, em âmbito planetário,
assegurando que o progresso humano seja sustentável através do desenvolvimento, sem
comprometer a capacidade das próximas gerações.
Veiga (2010, p.12) indica que o substantivo sustentabilidade – “passou a servir a
gregos e troianos quando querem exprimir vagas ambições de continuidade, durabilidade ou
perenidade. Todas remetendo ao futuro”.
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Para Merico (2008) o termo sustentabilidade ou outros termos correlatos, têm se
tornado comum nos mais diferentes ambientes, sendo apropriados por ativistas sociais,
políticos, acadêmicos, trabalhadores, empresários, dando-se ênfase e interpretações das
mais variáveis possíveis, gerando, portanto, um conceito aberto.
“Sustentabilidade significa tornar as coisas permanentes ou duráveis através dos
tempos” (MERICO, 2008, p.12). Propor um desenvolvimento econômico sustentável seria
então possibilitar a permanência ao longo dos tempos da capacidade produtiva do ambiente
natural para o atendimento das necessidades humanas.
Isso é possível não só com discursos, teorias, mas com atitudes cotidianas de todos
nós, os sete bilhões de habitantes deste lugar comum, amparados por políticas, sejam
públicas ou privadas, que sustentem as nossas ações práticas em prol da continuidade da
vida humana na Terra.
A tão propagada crise socioambiental advém do desequilíbrio entre o aumento das
demandas extraordinárias de matérias-primas e os efeitos da sua obtenção e dos seus
descartes (WALDMAN, 2011).
O descarte do que se pode denominar modernamente de resíduos sólidos é
considerado por Botkin e Keller (2011) como aquele recurso que está fora de seu lugar, e
seria o melhor exemplo para a formulação de políticas públicas ou privadas para minimizar
ou prevenir os seus efeitos para o meio ambiente, pois há diversas experiências bem
sucedidas de sua gestão, engajando os atores envolvidos em ações pautadas na coresponsabilização e compromisso com a defesa do meio ambiente.
Essa governança ambiental é um grande desafio para todo o planeta e em todos os
sistemas políticos, visto que a complexidade dos problemas ambientais surge desde o
descarte de pequenos resíduos gerados cotidianamente por cada um de nós, como o de
questões complexas e globais como a perda da biodiversidade, a desertificação, as
mudanças climáticas, o crescimento populacional, entre outros.
Para Rosenau (apud DIAS e MATOS, 2012) governança, que em inglês se refere ao
ato de governar, e abrange não só instituições governamentais, mas também os
mecanismos informais, de caráter não governamental, que fazem com que as pessoas e
as organizações tenham uma conduta determinada e satisfaçam suas necessidades e
respondam às suas demandas.
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O termo “governança” tem ganhado ênfase a partir dos anos 1970, permeando uma
série de disciplinas, porém “não existe um modelo único de governança, mas sistemas de
governança inerentes a cada contexto social e histórico” (DIAS; MATOS, 2012, p. 99). Para os
autores, apesar da variabilidade da utilização da expressão, não haveria incompatibilidade
entre suas diversas concepções, pois em comum a governança pode ser compreendida como
um modelo de gestão que tem como objeto a ação conjunta, transparente e compartilhada,
surgindo na tentativa de solucionar os conflitos das partes interessadas e otimizar o
desempenho dos processos.
Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de 1997, a
governança inclui o Estado, porém o transcende incluindo elementos do setor privado e da
sociedade civil. O Estado cria um ambiente propício e legal, o setor privado gera emprego e
renda e a sociedade civil facilita essa interação através da mobilização dos grupos para
participar das atividades econômicas, políticas e sociais.
Portanto, a governança ambiental não é só assunto do Poder Público, seja no
âmbito municipal, estadual ou federal, ou das Nações Unidas, mas a organização da
sociedade civil e da empresarial é de fundamental importância nesse processo de mudanças
e como executora de políticas ambientais para um projeto de sociedade sustentável. “Um
preço, entretanto, é cobrado para que a sustentabilidade avance. O preço é nossa inserção
pessoal e coletiva no processo de transformação” (MERICO, 2008, p. 87).
A governança se dá com decisões políticas, “que se constituem de uma escolha
entre as alternativas [...] para atingir objetivos, adequando fins aos meios disponíveis”
(RODRIGUES, 2010, p. 52) na resolução dos problemas ambientais em busca da tão
propagada sustentabilidade.
E a solução da problemática ambiental se dá através de pessoas e nessa premissa
que se estuda a educação ambiental como um instrumento de transformação e informação
desses agentes que se inserem nesse processo.
A EDUCAÇÃO E A GESTÃO AMBIENTAL

A resposta legal para as questões pertinentes à educação ambiental foi prevista na
Constituição Federal Brasileira, em 1988, e na legislação infraconstitucional com a Lei n.
9.795, em 1999, que regulamentou a Política Nacional de Educação Ambiental, objetivando
promovê-la para a preservação do meio ambiente.
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Dias (2004) dispõe que apesar das conquistas, estas não estão sendo suficientes
para provocar alterações no rumo e na velocidade que a degradação ambiental requer, pois
a velocidade com a qual se devastam e se desequilibram os sistemas que asseguram a
sustentabilidade humana na Terra, é infinitamente superior à nossa capacidade de gerar
respostas adaptativas culturais, principalmente em nível educacional.
Portanto, apenas a existência da legislação específica não é a garantia da sua
aplicabilidade e nem tampouco da efetivação das mudanças necessárias, porém é o caminho
para as conquistas necessárias e um instrumento imprescindível para o desenvolvimento de
ações educativas em todas as escalas sociais.
Neste contexto legal, de promover uma educação que contribua para o
desenvolvimento sustentável, Díaz (2002) fundamenta que isso representa um desafio, pois
são necessárias mudanças estruturais importantes ao estabelecer laços mais estreitos entre
o sistema educativo, o mundo laboral e empresarial e os meios de comunicação.
A importância da educação ambiental na formação e informação dos agentes
transformadores desse processo e tomadores de decisões é fundamental para reverter a
problemática ambiental.
As mudanças necessárias devem iniciar e terminar nos usuários dos ciclos de uso,
consumo, produção e descarte dos recursos naturais existentes e aqueles detentores do
poder intitulado de inteligência racional, pois se dominamos os recursos naturais
existentes, consequentemente, somos os responsáveis por todos os impactos, poluição e
degradação do mesmo.
A gestão ambiental é a ciência que estuda e administra o exercício de atividades
econômicas e sociais para a utilização de forma racional dos recursos naturais, sejam
renováveis ou não, objetivando preservar um meio ambiente saudável para as presentes e
futuras gerações (BOTKIN; KELLER, 2011).
Essa ciência deve utilizar nas suas práticas a conservação e a preservação da
biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das
atividades humanas sobre os recursos naturais.
A gestão ambiental é o instrumento para se obter um desenvolvimento sustentável.
É o nome atualizado que se dá à “Administração Ambiental” (DIAS, 2006).
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A gestão ambiental dos resíduos sólidos é um problema a ser resolvido em todos os
níveis de poder e por toda a sociedade, pois se verifica que a sociedade contemporânea
consome demais e descarta seus resíduos de forma inadequada e em desrespeito à natureza.
A educação ambiental é o instrumento que prepara os indivíduos para uma melhor
compreensão dos problemas decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, pois
oferece, por meio de formação e informação, conhecimentos de transformação social para
práticas de atitudes ambientalmente corretas de forma integrada ao exercício da cidadania.
E exercer a cidadania é partilhar e dividir com todos os indivíduos o poder de
decisão sobre a produção e consumo de bens materiais e culturais de interesse comum a
toda a humanidade (SÂO PAULO, 2008).
A gestão ambiental visa integrar25 nas organizações as ações em prol do meio
ambiente, de forma articulada para a obtenção dos resultados propostos, com a melhoria da
qualidade de vida de todos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) prevê no seu artigo 3.º, inciso XI que:
Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012).

Medidas isoladas, por mais que possam minimizar pontualmente os efeitos da ação
analisada, não são suficientes para a solução dos grandes desafios ambientais do século XXI.
Por isso é preciso formular políticas ambientais integradas com monitoramento contínuo
para averiguar seus efeitos e acertos.
“A gestão ambiental visa integrar plenamente, em cada empresa, essas políticas,
programas e procedimentos como elemento essencial de gestão, em todos os seus
domínios” (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2002, p.34).
É relevante destacar que, independentemente a qual segmento uma empresa ou
um órgão público pertença, os problemas relacionados à gestão ambiental dos seus resíduos
sólidos gerados, perpassa não somente as questões físicas, químicas e biológicas, mas
também pelas comportamentais e como essa dimensão ambiental é contemplada no
planejamento estratégico das Instituições de Ensino Superior demonstra o seu compromisso
com o meio ambiente.

25

A governança do meio ambiente refere-se a uma pluralidade de atores, que em processo contínuo, fazem a
gestão de assuntos comuns nas suas áreas de poder (DE ANGELIS, 2003).
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Parte-se da hipótese que a gestão ambiental integrada nas Universidades pode vir a
contribuir para mudanças de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no
campus e ratificar a efetivação de sua missão institucional.

GESTÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE
As Universidades, como instituições responsáveis pela produção e socialização do
conhecimento e a formação de recursos humanos, tem um papel importante: dar o
exemplo ao produzir, socializar e formar cidadãos para respeitar o meio ambiente
(DE CONTO, 2010).

A solução dos problemas ambientais referentes à gestão dos resíduos sólidos, seja
em que âmbito for analisado, público ou privado, requer inúmeras ações integradas e
diversificadas para ajustar o comportamento humano analisado aos novos parâmetros de
sustentabilidade proposto.
No meio acadêmico, isso não é diferente, conforme prevê que:

O processo de construção de gestão de resíduos em universidades é complexo e
exige um esforço sistêmico e integrado de toda a comunidade acadêmica. As
mudanças de conduta da comunidade acadêmica, em relação aos resíduos por ela
gerados, estão associadas a uma cadeia complexa de variáveis que se interrelacionam e que dependem das características específicas das atividades de
ensino, pesquisa e extensão (DE CONTO, 2010, p. 09).

O Decreto Federal Nº 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores
de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, nos artigos 9º, 12 e 16 prevê:
o

Art. 9 A educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais
da educação nacional e mediante autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público.
[...]
Art. 12. As instituições de educação superior, de acordo com sua organização e
respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como:
III - universidades.
[...]
Art. 16. O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, os
seguintes elementos:
I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como seu
histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso;
II - projeto pedagógico da instituição (BRASIL, 2006)
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Para o Ministério da Educação, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é
definido como:

[...] o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às
atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. É
imprescindível, na elaboração do PDI, considerar como princípios, a clareza e
a objetividade do texto, bem como a coerência, de forma a expressar a adequação
entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de forma a demonstrar a
viabilidade do seu cumprimento integral (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008).

Essas ações articuladas e integradas exigem conhecimentos de diversas áreas e a
grande questão é: como as universidades têm trabalhado seus problemas ambientais? o
conhecimento acumulado no rol de atividades desenvolvidas tem ocasionado mudança de
postura ante os problemas ambientais tratados?

A gestão de resíduos em universidades pode ser definida como parte da gestão
acadêmica utilizada para desenvolver e implementar políticas relacionadas aos
aspectos e impactos resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão (DE
CONTO, 2010, p. 18-19).

“Toda instituição de ensino já deveria abrigar, em sua estrutura e função, uma
política ambiental definida, com Programas de Educação Ambiental como instrumento de
gestão ambiental”. Portanto. ”[...] mudar o que está estabelecido há décadas fere interesses
pessoais e corporativos, desestabiliza feudos e incomoda os acomodados” (DIAS, 2006, p. 18).
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n. 12.305/2010, veio
estabelecer mudanças de comportamento em relação à gestão dos resíduos sólidos
reunindo um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a
serem adotadas pelas empresas em regime de cooperação com os poderes públicos, visando
à gestão ambiental integrada dos resíduos sólidos e estabelecendo a responsabilidade
compartilhada pela vida útil dos produtos.
No artigo 27 da Lei é instituído que todo gerador, seja pessoa física ou jurídica, é
responsável pelo seu resíduo, devendo, por conseguinte, tomar as ações necessárias para
minimizar os impactos ambientais causados pela disposição dos mesmos, e será responsável
pelos danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado, além de tomar
outras providências.
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Portanto, as Universidades, sejam públicas ou privadas, detêm um grande desafio e
responsabilidade de promover o desenvolvimento sustentável no centro de suas ações, seja
no ensino, na pesquisa e na extensão e de fazer cumprir a determinação legal quanto à
gestão dos resíduos sólidos.
Nessa premissa, o Governo Federal através do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, publicou em
12 de novembro de 2012, a Instrução Normativa n. 10, que estabelece as regras para a
elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) que trata o art. 16, do
Decreto n. 7.746, de 06 de junho de 2012 e dá outras providências. Esta exigência se dá no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas
estatais dependentes, incluindo assim as Universidades Públicas Federais no compromisso
de estabelecer parâmetros de gestão ambiental nos seus campi (BRASIL, 2012). Portanto,
todas as universidades públicas federais devem elaborar seu PGLS, como um instrumento
que vem ratificar com as exigências legais quanto à gestão ambiental na Instituição.
Ocorre, porém que essa exigência não deve ficar apenas no compromisso dos
órgãos públicos já elencados, mas que todas as Instituições de Ensino Superior privadas
possam dentro desses parâmetros expostos comporem “[...] a partir da integração do
conhecimento produzido nas diferentes áreas e da construção de uma gestão acadêmica
diferente, moderna, contemporânea, em que o pensar ambiental esteja presente na
concepção, no planejamento, na implantação e na operacionalização das atividades de
ensino, pesquisa e extensão” (CONTO, 2010, p. 20).
Algumas Universidades no Brasil já tiveram a coragem de quebrar paradigmas e
inserir na suas práticas acadêmicas, ações em prol do meio ambiente. Todas as iniciativas
são louváveis e devem ser expostas, sejam pontuais, isoladas ou integradas à gestão do
empreendimento.
A proposta vem ao encontro de uma nova mentalidade em relação aos problemas
ambientais globais, pois as soluções e respostas estão em cada indivíduo, na sua rotina diária
de atividades, e não apenas nas empresas ou em gestores públicos.
O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) consiste em uma ferramenta
administrativa de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas com metas,
objetivos, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, visando
minimizar e controlar os impactos ambientais através de práticas de sustentabilidade. Ele
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busca promover ações que possibilitem a implantação de um novo modelo de cultura
institucional, com a inserção de critérios de sustentabilidade e economicidade, buscando
desenvolver práticas de educação ambiental que atenda à legislação ambiental vigente.
São necessários para a execução do PGLS recursos humanos, financeiros e materiais
para a implementação de suas ações.
Para a elaboração do plano deve ser instituído pela Reitoria, através de Portaria,
uma composição da Comissão, com formação de colegiado, composto por representantes da
Reitoria, funcionários da Instituição de Ensino, docentes e discentes para a elaboração de
propostas por meio de um mapeamento do cenário atual das ações já realizadas na
Instituição e estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos, com
definições de ações, metas, prazos de execução, monitoramento e avaliação.
Após a emissão da Portaria, a Comissão dará início aos trabalhos com divisão de
Grupos de Trabalhos por temas específicos de atuação, objetivando a elaboração de
diagnósticos para posterior elaboração do Plano.
De acordo com o artigo 8.º da Instrução Normativa n. 10/2012 adota-se temas
norteadores para o debate em 07 eixos: material de consumo; energia; água e esgoto; coleta
seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações sustentáveis; e
deslocamento de pessoal com foco na redução de gastos e emissões.
A partir dos sete eixos são elaborados os Planos de Ação de cada área de atuação,
elencando o objetivo, as ações propostas, as metas a serem atingidas, os responsáveis por
cada ação com prazos estabelecidos e, os recursos humanos e financeiros necessários e
disponíveis para a respectiva execução.
Estratégias de marketing verde devem ser inseridas em todas as ações propostas,
pois por meio das técnicas adequadas, se dará visibilidade e credibilidade as ações
executadas em favor ao novo modelo de gestão adotado pela Instituição de Ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Universidades, sejam públicas ou privadas, detêm o grande desafio e
responsabilidade de promover o desenvolvimento sustentável no centro de suas ações, seja
no ensino, na pesquisa e na extensão e de fazer cumprir a determinação legal quanto à
gestão dos resíduos sólidos.
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Na gestão ambiental na universidade está embutida a ideia de desenvolvimento
sustentável, pois está calcada em uma mentalidade, atitude ou estratégica: ecologicamente
correta, economicamente viável e socialmente justa.
Nessa premissa, o Governo Federal através da Instrução Normativa n. 10/2012,
estabeleceu as regras para a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS).
O Plano de Logística Ambiental Sustentável é o instrumento proposto a ser
desenvolvido no âmbito das Universidades para a execução de ações sustentáveis com uma
nova visão de gestão eficiente, com estabelecimento de metas para redução de gastos e
minimização dos desperdícios e do uso dos recursos naturais.
A participação e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, os docentes,
discentes, funcionários e demais usuários são fundamentais para a construção conjunta de
uma nova gestão focada na sustentabilidade.
A educação ambiental é a estratégia primordial em todas as ações a serem
implementadas, visto ser através dela que se poderá transformar, efetivamente a atual
realidade, para alcançar uma efetiva mudança de comportamento de toda a
comunidade acadêmica.
Portanto, conclui-se pela necessidade de implementação de programas de
educação ambiental de forma contínua, para esclarecer e sensibilizar a comunidade
acadêmica sobre a responsabilidade e a co-responsabilidade socioambiental de cada um,
para a implantação de uma gestão ambiental nas universidades, contra os desperdícios e
minimização do uso dos recursos naturais.
Por fim, observa-se a importância de se promover uma nova mentalidade
ambiental no meio acadêmico, que resulte em atitudes e transformações que extrapolem os
limites dos campi na busca da necessária qualidade de vida a que todos temos direito e que
seja um exemplo a ser seguido pelas presentes e futuras gerações.
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Capítulo 8
UTILIZAÇÃO DO ACERVO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNOESTE
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Graziella Plaça Orosco de Souza26
Antonio Fluminhan Junior27

INTRODUÇÃO

Embora existam inúmeros registros de eventos causadores da degradação
ambiental, a preocupação com os impactos negativos provocados pelos seres humanos no
meio ambiente é relativamente recente, tendo adquirida relevância notória somente nas
últimas três ou quatro décadas. Por isso, o assunto passou a permear as discussões políticas,
econômicas, sociais e educacionais no mundo todo, na expectativa de chamar a atenção
para um problema que não é tão recente assim.
Desde a sua “descoberta” e colonização, os impactos ambientais no Brasil se
agravaram devido as formas de ocupação e desenvolvimento implementados. O processo de
colonização do Brasil deixou marcas profundas e irreversíveis, tanto no meio ambiente
(fauna e flora nativos) quanto na população da época, e cujas consequências a sociedade
atual vem vivenciando.
O modo de produção sobre o qual a sociedade está alicerçada foi fundamentado
em uma época em que os recursos naturais eram considerados “fontes inesgotáveis” e à
disposição do homem para sua utilização como bem lhe conviesse. Atualmente, tem-se
26
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noção de que estes recursos naturais são limitados e, por vezes, de impossível reposição. Por
isso, medidas mitigatórias de impacto ambiental vêm sendo tomadas de modo a garantir a
produção com menor agravo possível às condições ambientais.
É reconhecido que este contexto nacional e mundial proporciona um momento
favorável para a Educação Ambiental atuar em favor do debate científico acerca do uso
ofensivo dos bens comuns da humanidade, entre eles, os recursos naturais. Portanto, se
ocorre uma aceleração cada vez maior no processo de degradação ambiental, é justamente
neste momento que a Educação Ambiental surge como uma possibilidade de enfrentamento
da crise que se instalou no mundo moderno, motivada pelo modelo de produção, e que se
reflete em uma sociedade de consumo.
RESUMO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A compreensão legal da Educação Ambiental na política nacional e internacional
é relativamente recente. Por exemplo, a primeira grande reunião para se tratar do
assunto em escala mundial foi realizada somente em 1977, em Tbilisi, Geórgia, quando
ocorreu o Primeiro Congresso Internacional de Educação Ambiental (UNESCO, 1977).
Porém, somente em 1981 é que, no Brasil, instituiu-se a Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/81), que em seu artigo 2º, inciso X, afirma a
necessidade de promover a “Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do
meio ambiente” (BRASIL, 1981).
No Brasil, a Educação Ambiental veio a se consolidar por meio dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), onde é tratada como um dos temas transversais, ressaltandose os aspectos sociais, políticos, econômicos e ecológicos. Desta forma, como tema
transversal, a Educação Ambiental deve estar envolvida com as demais disciplinas,
perpassando seus conteúdos com a finalidade de estabelecer uma visão mais integradora e
proporcionar a compreensão das questões socioambientais como um todo.
É fato que o contato com a natureza proposto pelas metodologias de Educação
Ambiental colaboram para a reflexão sobre a importância do trabalho dos educadores no
sentido de proporcionar ao alunado, experiências empíricas educacionais no que tange à
preservação ambiental. É preciso fazê-los sentir este contato. Portanto, não adianta
apenas aplicar propostas teóricas em sala de aula; e a proposta de Educação Ambiental
caminha neste sentido.
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Metodologias no âmbito educacional já vêm adequando este aspecto lúdico do
aprendizado, como é o caso dos projetos de hortas escolares, adoção de jardins e canteiros
em praças públicas, e outros métodos que envolvem a criança em um senso de
responsabilidade, de dever para com o Meio Ambiente.
A Educação Ambiental, ao propor reflexão por meio das metodologias que
envolvem os sentidos, permite uma amplitude do significado de Meio Ambiente para a
sociedade, possibilitando uma mudança de percepção em relação à questão ambiental e
conservação dos recursos naturais. Ao trabalhar com a transformação dos valores culturais,
a Educação Ambiental contribui para a preservação e para a gestão dos recursos naturais, e
para que se possa, em longo prazo, promover mudanças de pensamento significativas no
que se refere ao relacionamento entre ser humano e natureza.
Por isso, o patrimônio não se constitui em uma propriedade individual, mas sim um
produto do coletivo, o resultado de um processo de desenvolvimento. Com o patrimônio
ambiental não é diferente. A proteção do meio ambiente também é o processo de proteção
do patrimônio do homem enquanto parte integrante desta natureza. Basta fazer-se sentir
parte dela. É neste sentido que a Educação Ambiental se torna necessária.

O PAPEL DOS MUSEUS E ACERVOS DE HISTÓRIA NATURAL NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os acervos museológicos apresentam grande liberdade na seleção e organização de
conteúdos e metodologias, possibilitando uma ampliação da transdisciplinaridade e
contextualização dos assuntos abordados nas exposições (GUEDES et al., s/d, p.5),
contribuindo diretamente com a Educação Ambiental em espaços não escolares.
Assim, a visita a um museu que possua um acervo de ciências naturais propõe a
interação entre o público visitante e o patrimônio exposto, considerando seu contexto
histórico, o seu processo de criação. Dito em outras palavras, trata-se do trabalho de
sensibilização em relação às questões ambientais. Segundo Costa (2006), “o cidadão é um
ser responsável, individual e coletivamente, por seu presente e por seu futuro”. E para que
esta construção de si ocorra o homem “precisa reconhecer, respeitar e utilizar o patrimônio
que o define em sua diferença e o inscreve numa continuidade” (COSTA, 2006, p. 73).
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No Brasil, a primeira instituição dedicada à História Natural foi o Museu Nacional do
Rio de Janeiro, criado em 1818, por D. João VI, e considerado o maior museu do gênero da
América Latina. Atualmente, cerca de 60% dos Museus e Centros de Ciências existentes no
Brasil pertencem a universidades (SANTOS, 2006). Ressalta-se que os museus e acervos
podem promover a compreensão pública da ciência através de experiências educativas
informais ou não formais, e proporcionar a assimilação de informações científicas de forma
agradável e em um ambiente diferenciado de ensino.
A visita a um museu e o contato com as coleções disponibilizadas por um acervo
educacional, podem proporcionar o entendimento de questões discutidas em ambientes
formais de ensino, promovendo reflexões por vezes inconcebíveis por meio de aulas expositivas
ministradas no interior das salas de aula. A aprendizagem pode ocorrer através do envolvimento
do aluno em atividades relacionadas ao acervo do museu, dentro ou fora do mesmo.

Os museus e centros de ciências estimulam a curiosidade dos visitantes. Esses
espaços oferecem a oportunidade de suprir, ao menos em parte, algumas das
carências da escola como a falta de laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros,
conhecidos por estimular o aprendizado (VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005, p. 01).

Desta forma, os museus e acervos educacionais, além de armazenar fontes de
informação, também possibilitam a interação do visitante com os objetos expostos,
contribuindo com o processo de aprendizagem ao oferecer novas opções de ensino. Ao se
referir à conservação ambiental, o papel dos museus e acervos educacionais consiste em
grande parte na realização da comunicação das informações existentes em suas coleções
através de exposições e atividades educacionais.

O ACERVO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNOESTE

O Acervo Educacional de Ciências Naturais - AECIN foi criado em maio de 2008 na
Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente - FACLEPP, da
Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, como um espaço interdisciplinar destinado ao
desenvolvimento de atividades científicas, educativas, culturais e de extensão à comunidade
de Presidente Prudente e toda a região do Oeste Paulista. O AECIN constitui-se em espaço
de educação que está a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, zelando pela
conservação e pela perpetuação da memória ambiental do Brasil (SOUZA; FLUMINHAN,
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2015). Neste departamento são promovidas atividades extracurriculares e estimulado o
desenvolvimento de pesquisas em um ambiente adequado, de modo a contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino de Ciências Naturais nos cursos de Ensino Fundamental,
Médio, Graduação e Pós-Graduação da região (SOUZA et al., 2015). As visitas escolares e o
aproveitamento do espaço oferecido pelo acervo para o desenvolvimento de pesquisa e
ações extensivas acabam por caracterizá-lo como um museu didático.
Assim este capítulo justifica-se por promover reflexão sobre a importância deste
espaço alternativo de educação ambiental, que também se propõe a estimular a realização
de projetos de pesquisa e atividades de extensão em um ambiente acadêmico universitário
que se caracteriza pela intensa participação de estudantes e professores.
DESCRIÇÃO DAS COLEÇÕES
O Acervo Educacional de Ciências Naturais - AECIN contribui para o
desenvolvimento local ao disponibilizar recursos informativos resultantes do tratamento da
informação ambiental e histórica. Protege e valoriza o meio ambiente da comunidade em
que se insere, defendendo a preservação e conservação ambiental. Geograficamente é um
museu local e pelas características do acervo e coleções, pode ser considerado como um
museu ambiental, tendo, contudo, a vertente arqueológica, geológica e histórica.
Visando melhor atendimento aos acadêmicos, docentes, parceiros e demais
visitantes, o regulamento que define seu enquadramento legal e institucionaliza sua missão
foi elaborado em janeiro de 2010 (e atualizado em 2013). De acordo com este Regulamento,
o AECIN tem por missão:
[...] documentar e preservar exemplares representativos do patrimônio natural na
região de Presidente Prudente - SP e ainda promover o interesse dos visitantes pelas
ciências naturais, por meio da organização de exposições, projetos de educação e a
realização de pesquisas básicas e aplicadas (UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, 2013).

O Acervo Educacional de Ciências Naturais atualmente conta com: dezoito
seções/coleções em exposição permanente; uma coleção itinerante, destinada a visitas a
escolas públicas e particulares; uma coleção reserva, destinada à substituição de peças
danificadas da exposição permanente; uma coleção didática, destinada a alunos portadores
de deficiência física, principalmente visual, que necessitam tocar as peças; e uma coleção
para uso em laboratório. Na coleção permanente, no início do ano de 2014, apenas as peças
pertencentes às coleções permanente e itinerante do departamento totalizavam 5.550
amostras/peças à disposição de visitantes e demais usuários.
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As seções/coleções que compõem a coleção permanente do AECIN foram
organizadas de forma didática, sendo constituídas por peças conservadas em diferentes
técnicas, como formalizadas e conservadas em solução de álcool 70%, taxidermia artística e
científica, osteotécnica, ao ar livre (como é o caso dos exoesqueletos calcários e das sementes)
e em resina. As coleções estão organizadas de maneira que facilite o entendimento e o
aprendizado dos visitantes, preocupando-se, principalmente, com os estudantes do Ensino
Básico, porém, sem deixar de lado a cientificidade necessária ao espaço acadêmico. As
seções/coleções estão organizadas em: 1. Anfíbios, 2. Animais dulcícolas, 3. Animais marinhos,
4. Aracnídeos, 5. Artefatos, 6. Aves (incluindo seus ovos), 7. Cobras e serpentes, 8. Fósseis, 9.
Fungos (incluindo os cogumelos comestíveis), 10. Herbários e exsicatas, 11. Insetos, 12.
Madeiras, 13. Mamíferos (incluindo os fetos perfeitos e com anomalias congênitas), 14.
Minerais, 15. Peixes, 16. Répteis diversos, 17. Rochas, 18. Sementes.
Conforme apresentado na Figura 1, as peças constituem-se de amostras da
fauna, flora, solos e rochas, nacionais e internacionais, cuja catalogação se faz com o
auxílio de chaves dicotômicas elaboradas pelos acadêmicos monitores e as peças são
registradas em fichas catalográficas contendo dados informativos referentes às suas
características, localização e coleta. O registro fotográfico também é feito pelos
acadêmicos monitores do departamento.
Figura 1. Vista parcial das coleções permanentes do Acervo Educacional de Ciências Naturais (AECIN) da
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).

Fonte: João Paulo Barbosa (2014).
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VISITAÇÃO PÚBLICA E MONITORIAS
As atividades de monitoria contribuem para o aprofundamento teórico, reflexão e
interesse dos estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação em novas
áreas de pesquisa científica. Ao monitorar no departamento, os acadêmicos entram em
contato com a realidade educacional de escolas públicas e particulares, possibilitando a eles
a reflexão sobre metodologias de ensino de ciências em espaço privilegiado.
Ao entrar em contato com as peças que compõem as coleções, o acadêmico
monitor aprende tanto questões científicas de cada peça, como recebe noções básicas de
conservação, restauração e práticas museológicas (registro, catalogação, montagem e
monitoria em exposições, etc.).
O número de registro das peças baseia-se em tabela de áreas do Conhecimento do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e segue número
ordinal de incorporação ao acervo. Para se chegar a essa codificação, os acadêmicos
monitores, sob a orientação de docentes universitários das áreas afins – principalmente de
Ciências Biológicas e Geografia -, pesquisam minuciosamente cada peça incorporada. O
interesse de alguns acadêmicos por esta pesquisa os motivou no desenvolvimento de seus
Trabalhos de Conclusão de Curso e pesquisas de Iniciação Científica.
O AECIN promove treinamento de modo a acolher os novos monitores e transmitir
a regulamentação para funcionamento. Faz parte do treinamento a capacitação em
classificação de espécimes, manutenção e restauro de peças, além de orientação para
recepção de escolas em visitas monitoradas com os alunos da comunidade estudantil de
Presidente Prudente e região.
Durante a recepção às escolas, os acadêmicos monitores são orientados à
ressaltarem sobre a importância da preservação ambiental. Nas seções de Zoologia
(mamíferos, aracnídeos, serpentes, anfíbios, aves, peixes, etc.), os acadêmicos procuram
orientar sobre a relevância da preservação da biodiversidade, e de se manter o habitat
natural dos espécimes apresentados. Essas seções, que em sua maioria são formadas por
animais taxidermizados e em solução, que chamam a atenção de crianças e adultos pela
variedade de espécimes.
Além do acompanhamento na coleção, também são realizadas em sala de aula,
apresentações em slides e animações, elaboradas por acadêmicos, reafirmando o
compromisso do departamento com a transposição museográfica dos conteúdos científicos,
promovendo o envolvimento dos visitantes em todos os níveis da proteção ambiental.
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O ingresso nas atividades de monitoria do AECIN é voluntário e divide-se em duas
categorias: (1) monitoria visando ao cumprimento de atividades acadêmico-científicoculturais, na qual os acadêmicos recebem certificação com discriminação das atividades
realizadas e carga horária cumprida; e (2) estágio supervisionado curricular, pela qual o
acadêmico deve preencher relatório de atividades em formulário próprio, cumprindo no
mínimo 70 horas, sendo possível esta segunda modalidade apenas para acadêmicos do
Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado, e demais Graduações que contemplem esta
modalidade em sua grade curricular.
De modo a facilitar os trabalhos dos responsáveis (comissão gestora e professores
orientadores) e informar aos acadêmicos de seus deveres e responsabilidades no setor, os
acadêmicos monitores do AECIN são classificados em E1 (trainee, 20 horas cumpridas), E2
(auxiliar de monitoria, de 20 a 40 horas cumpridas) e E3 (monitor, acima de 40 horas
cumpridas). Eles recebem treinamento para o desenvolvimento de atividades, participam de
reuniões para elaboração das atividades de extensão e pesquisa, participam de minicursos e
oficinas de capacitação em catalogação, preparo e restauro das peças que compõem a
coleção, bem como treinamentos direcionados à recepção de escolas em visitas agendadas.
No período de 2008 a 2014, 52 acadêmicos atuaram como monitores do AECIN.
Figura 2. Detalhes de algumas peças expostas no AECIN da UNOESTE (Seção de Geologia e Mineralogia),
apresentando as fichas descritivas que as mesmas exibem, de modo a facilitar a compreensão do público visitante.

Fonte: João Paulo Barbosa (2014)
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Além das visitas monitoradas, realizadas com agendamento prévio e cujas ações
são preparadas de acordo com o nível escolar de cada turma visitante, o departamento
também fomenta a pesquisa científica ao oportunizar aos acadêmicos um espaço e
material para referencial na área de Ciências Naturais. Semestralmente, desde sua criação,
o AECIN recebe de outras instituições, dos acadêmicos, de docentes e de particulares,
documentos impressos e em mídias digitais relacionados às Ciências Naturais. Este acervo
documental vem sendo catalogado e está à disposição dos usuários do AECIN para auxílio
em pesquisas. Dentre os títulos bibliográficos já cadastrados, destaca-se a Coleção
Aventura Visual, composta por 20 volumes em capa dura, ilustrados, sobre temas de
Zoologia e Geociências. Cada volume acompanhado por um documentário em DVD, com
duração aproximada de 45 minutos. Esta seção também contempla mapas, catálogos,
pôsteres educativos e painéis de apresentação de trabalhos científicos realizados pelos
acadêmicos em eventos da instituição (Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão ENEPE e Simpósio de Iniciação Científica da Faculdade de Artes, Ciências, Letras e
Educação da UNOESTE, entre outros).
A implantação e a organização do Centro de Documentação do AECIN visam
promover um acervo de obras bibliográficas e demais materiais voltados ao meio-ambiente
e à educação ambiental, às Ciências Biológicas e Naturais, às Geociências e das demais áreas
do conhecimento. O material é de livre acesso aos docentes das áreas de Geografia, História,
Ciências Biológicas e demais que pretendam se utilizar dele para pesquisa ou docência, bem
como está à disposição para eventuais visitas de escolas da rede pública e/ou privada de
ensino fundamental e médio. O acervo do Centro de Documentação do AECIN está aberto
para chegada de novos materiais, independentemente da área do conhecimento.
O AECIN tem desenvolvido ações extensivas através de: cursos, palestras,
treinamentos, estágios supervisionados, e inúmeras atividades de pesquisa destinadas aos
acadêmicos participantes do departamento, contribuindo, assim, para seu desenvolvimento
acadêmico, além de possibilitar a criação e manutenção de materiais didáticos para as aulas
práticas dos cursos de áreas afins.
Desde a sua inauguração em 2008 até os dias atuais, o AECIN desenvolve diversas
ações extensionistas permanentes, entre as quais ressalta-se:
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1. Boletim Informativo AECIN (Produto acadêmico): Objetiva divulgar as atividades
desenvolvidas pelo AECIN para a comunidade acadêmica; instigar no acadêmico
monitor do departamento a importância da pesquisa científica; criar oportunidade
aos acadêmicos monitores do AECIN para a publicação artigos e pesquisas por ele
desenvolvidos no espaço.
2. Centro de Estudo e Recuperação da Documentação do AECIN (Produto
acadêmico): Objetiva catalogar, restaurar, tombar e organizar para empréstimo
todo material bibliográfico doado ao AECIN ou adquirido pela instituição e
destinado ao departamento na modalidade de Biblioteca Depositária. Deste modo,
o projeto elabora coleções destinadas ao fomento de pesquisa e a práticas de
educação ambiental por docentes do ensino público e privado. A organização vem
sendo realizada por tipo de publicação (livros, revistas, jornais, cd-rom, fitas VHS,
obras de arte, mapas, etc) e armazenado de forma a atender às eventuais
demandas para empréstimo por parte de docentes e acadêmicos, e que vem sendo
realizada de acordo com as condições físicas do material (alguns são encaminhados
à restauração). O Centro de Estudo, Recuperação e Manutenção da Documentação
Bibliográfica Didático-Científica do AECIN está instalado nas dependências do
AECIN, Bloco B3 (K), térreo 2, Campus II da UNOESTE.
3. Exposição itinerante: "Fauna regional" (Evento): Tem por objetivo apresentar
espécimes da fauna silvestre encontrados na região do Pontal do Paranapanema, de
modo a promover aproximação do público observador a um contexto de natureza e
biodiversidade local. Para tanto, são selecionadas algumas peças que compõem a
coleção permanente do AECIN, que, expostas, reproduzem o ambiente natural dos
animais. Os exemplares foram objeto de doação e passaram por processo de
taxidermia artística em laboratório da UNOESTE, recebendo cadastro e
tombamento em coleção museológica.
4. Exposição fotográfica: "Aves do Campus II da UNOESTE" (Evento e produto
acadêmico): Objetiva divulgar as espécies de aves presentes no campus II da
UNOESTE com a finalidade de promover ações para preservação, manutenção e
aumento da quantidade de espécies residentes e migratórias. Para tanto, foi
realizado levantamento qualitativo da avifauna do Campus II da UNOESTE,
acompanhando a distribuição espacial das espécies dentro do campus e sua
distribuição ao longo do ano. O intuito foi o de identificar as espécies residentes,
migratórias, endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção, por meio de
monitoramento das espécies residentes e migratórias.
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5. Exposição didática itinerante "Diversidade de sistemas esqueléticos" (Evento): A
exposição tem por objetivo apresentar esqueletos de espécimes da fauna silvestre
encontrada na região do Pontal do Paranapanema e animais domesticados, de
modo a promover aproximação do público observador a um contexto de natureza e
biodiversidade local.
6. Exposição didática itinerante "Insetos e aracnídeos da região do Pontal do
Paranapanema" (Evento): A exposição didática itinerante tem por objetivo apresentar
espécimes da biodiversidade na região do Pontal do Paranapanema, de modo a
promover aproximação do público observador a um contexto de natureza e
biodiversidade local. Para tanto, foram selecionadas algumas peças que compõem a
coleção permanente AECIN. Os exemplares foram objeto de doação e coleta em
trabalhos de campo e passaram por processo de conservação e catalogação, recebendo
cadastro e tombamento em coleção de entomologia no acervo museológico.
7. Exposição didática itinerante "Animais peçonhentos da região do Pontal do
Paranapanema" (Evento): Tem por objetivo apresentar espécimes de animais
peçonhentos encontrados na região do Pontal do Paranapanema, de modo a
promover aproximação do público observador a um contexto de natureza e
biodiversidade local, bem como orientar, por meio de palestra e distribuição de
folder explicativo, sobre as formas de se evitar a aproximação desses animais no
ambiente urbano e os cuidados em caso de picadas e ferroadas. Para tanto, foram
selecionadas algumas peças que compõem a coleção permanente do AECIN. Os
exemplares foram objeto de doação e coleta em trabalhos de campo e passaram
por processo de conservação e catalogação, recebendo cadastro e tombamento em
coleção de entomologia no acervo museológico.
8. Visitas monitoradas ao Acervo Educacional de Ciências Naturais (Atividades ou
serviços prestados à comunidade local e regional): Objetiva contribuir para os
acadêmicos como experiência teórico-prática decorrente do desenvolvimento da
atividade de monitoria e acompanhamento a alunos do Ensino Fundamental, Médio
e Profissionalizante visitantes da exposição. Já para estes, a visita monitorada
constitui-se em uma forma de conhecer o ambiente acadêmico e suas atribuições,
bem como entrar em contato com a biodiversidade regional, recebendo
orientações e incentivos a boas práticas ambientais.
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9. Manhã de reflorestamento em comemoração ao Dia da Árvore (Evento): A
proposta principal deste projeto é a de superar a dicotomia entre Natureza e
Sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nos acadêmicos. Para
tanto, todos os anos são plantadas cerca de 150 mudas de espécies arbóreas
nativas, em área localizada próxima à represa de captação para abastecimento de
água, no Campus II, por acadêmicos de diversos cursos da UNOESTE, em um grande
ato de conscientização e respeito ao meio ambiente.
10. Levantamento da flora nativa e exótica do Campus I e II da UNOESTE (Projeto de
extensão): O projeto objetiva oportunizar a pesquisa aos acadêmicos da UNOESTE e
monitores do AECIN, de modo a aprofundar os conhecimentos relacionados à
botânica. Objetiva, também, divulgar dados que consistirão em meio de informação
quanto à flora local.
11. Oficina de taxidermia artística em mamíferos e aves (Evento): Objetiva
promover o aprofundamento dos conhecimentos nas áreas de taxidermia artística,
através da técnica laboratorial com uso de espuma expansiva de poliuretano e/ou
estopa, visando à produção de espécimes para exposição no Acervo Educacional de
Ciências Naturais. A oficina tem subsidiado pesquisas na área de museologia e
conservação de espécimes, além de promover o aumento quantitativo e qualitativo
das peças em exposição. As peças utilizadas nesta oficina são disponibilizadas pelo
Hospital Veterinário da própria instituição, acompanhadas de laudo médico.
12. Painéis educativos sobre a flora do Campus I e II da UNOESTE (Produto
acadêmico): A elaboração e divulgação dos painéis educativos no AECIN se
justificam pela necessidade de produção de material didático visual, que possa
despertar a curiosidade dos estudantes visitantes do espaço e ajudá-los a
reconhecer a necessidade de preservação ambiental como um dever humano
constante, portanto, fazendo parte de um pleno exercício da cidadania. Para o meio
acadêmico, o projeto contribui no aprofundamento teórico decorrente da pesquisa
para elaboração do material.
13. Estudo de insetos, plantas e rochas em áreas de pecuária e agricultura - visita
técnica à Fazenda Experimental da UNOESTE. A visita objetiva comparar as espécies
de insetos presentes em área agrícola com as de áreas de mata nativa, bem como
observar e classificar plantas e rochas da biodiversidade local.
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14. Inventário museológico das coleções do AECIN (Projeto de extensão): O AECIN
aumenta o seu acervo integrando formalmente bens culturais nas modalidades de
doação, integração de bens arqueológicos provenientes de trabalhos arqueológicos,
achados, transferências, permutas e confecção, entre outros. Todos os bens
culturais a incorporar devem ser submetidos a um registro prévio (Ficha de
Incorporação), sendo recomendável a apresentação de registro fotográfico. Assim,
o trabalho de identificação e catalogação das peças das coleções ou a serem
incorporadas é realizado por acadêmicos monitores do AECIN e demanda minuciosa
pesquisa em diferentes áreas das Ciências Naturais. O inventário museológico (a
relação de todos os bens culturais que constituem o acervo do AECIN,
independentemente da modalidade de incorporação), é realizado periodicamente.
O inventário compreende um número de registro de inventário ou de depósito e
uma ficha de inventário museológico. No livro de tombo registram-se todos os bens
culturais incorporados no AECIN, aos quais é atribuído um número de registro de
inventário. O número de registro, atribuído aos bens culturais incorporados é
intransmissível e único, encontrando-se permanentemente associado a uma ficha
de inventário museológico. É nesta ficha catalográfica que são disponibilizadas
informações científicas e informações sobre a coleta de cada peça, acompanhada
da foto e do número de registro da mesma dentro da coleção. Para o
preenchimento desta ficha, os acadêmicos monitores desenvolvem minuciosa
pesquisa de cada peça pertencente ao acervo, além de fotodocumentação. Quando
pronta, esta ficha é arquivada, ficando à disposição de docentes e discentes para
consulta quando necessário.
15. Estágio supervisionado curricular e monitoria no AECIN: da teoria à práxis
universitária (Projeto de extensão): Os acadêmicos monitores no AECIN podem
cumprir, semestralmente, as horas curriculares de Estágio Supervisionado dos
Cursos de Graduação ou parte das 200 horas de Atividades Acadêmico-CientíficoCulturais, obrigatórias para sua formação. Acadêmicos dos Cursos de Ciências
Biológicas – Licenciatura e Bacharelado se ocupam principalmente das seções
relacionadas à área de Zoologia e Botânica. Os acadêmicos do Curso de Geografia
também participam dos estágios no AECIN ocupando-se da classificação e
catalogação das seções relacionadas a Geociências (rochas, minerais, tufos e cinzas
vulcânicas, lavas, amostras de solo, etc.). Por promover esta diversidade de áreas
em um espaço comum, este projeto de extensão visa favorecer o aprofundamento
teórico dos acadêmicos por meio da prática vivenciada no AECIN em atividades de
catalogação e conservação das peças.
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16. Projeto de formação, capacitação e atualização de monitores do AECIN
(Atividades ou serviços prestados à comunidade acadêmica): Objetiva capacitar os
acadêmicos monitores do AECIN por meio de oficinas (como oratória, montagem de
slides em Power Point, elaboração de currículo Lattes, elaboração de materiais
didáticos e jogos criativos de educação ambiental, entre outras) que possam
contribuir para o desenvolvimento das atividades dentro do AECIN, bem como
complementar a sua formação acadêmica com a formação extracurricular. As
capacitações são oferecidas aos acadêmicos monitores durante seu período de
estadia como monitor do AECIN, e geralmente são ministradas pela equipe
dirigente do espaço (supervisor, coordenador) ou por docentes convidados da
instituição ou de instituições parceiras à UNOESTE.
17. Memórias da extensão: nos bastidores do AECIN (Projeto de extensão): Objetiva
promover a discussão sobre as ações realizadas pelo AECIN mediante a análise de
relatos de acadêmicos que participam ou participaram de monitoria no mesmo, de
modo a quantificar e qualificar o trabalho que vem sendo desenvolvido neste
espaço acadêmico e a contribuir para a melhoria destas ações. Pretende-se,
futuramente, elaborar e publicar uma coletânea com relatos de experiências dos
alunos participantes, de modo promover reflexões sobre a contribuição do projeto
de extensão universitária no aprendizado do acadêmico.
Em razão da quantidade de ações desenvolvidas por este espaço, tornou-se
necessário o registro do AECIN na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária como um
programa de extensão, para que possa articular todas as ações acima mencionadas e
apresentar resultados consistentes que servem de base para pesquisa científica e publicações
de relatos de extensão. Deste modo, o AECIN garante que os seus resultados sejam divulgados
a toda comunidade acadêmica e ao público beneficiado pelas ações desenvolvidas.
Além disso, o AECIN mantém atualizada a sua página na Internet (disponível em:
http://www.unoeste.br/site/PortalProext/Aecin/Aecin.aspx) vinculada à homepage oficial da
Pró-Reitoria

de

Extensão

e

Ação

Comunitária

da

UNOESTE

(disponível

em:

http://www.unoeste.br/site/PortalProext/). Neste ambiente virtual, o AECIN publica dados
de pesquisa, divulga eventos, disponibiliza textos e curiosidades sobre suas coleções,
apresenta informações sobre a fauna e flora regional, além de disponibilizar para download
o álbum de fotos dos visitantes da coleção permanente e das exposições itinerantes.
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ESTATÍSTICA DE VISITAS E EXPOSIÇÕES
Durante os oito primeiros anos de funcionamento (2008-2015), o AECIN recebeu a
visitação de estudantes, em sua maioria, do Ensino Básico (Fundamental e Médio),
professores e acadêmicos. Promoveu ao longo deste período, nove exposições didáticas
itinerantes, levando o conhecimento para além da universidade e contribuindo, desta forma,
com a educação em suas esferas municipal e estadual. Estas exposições tiveram a visitação
de estudantes, professores e pessoas da comunidade, que puderam entrar em contato com
peças da biodiversidade local e regional, ampliando seus conhecimentos sobre fauna e flora
e sobre a importância da preservação ambiental.
Em todas as visitas monitoradas à coleção permanente, os alunos assistiram
também a uma das palestras oferecidas pelo AECIN. As palestras ministradas são: “O meio
ambiente e a preservação de recursos naturais”, “A erosão através da história”, O Acervo
Educacional de Ciências Naturais da UNOESTE”, “A importância da reciclagem para o Meio
ambiente”, “Profissões: o que você quer ser quando crescer?”, “O que é um acervo
educacional?”. De modo a facilitar a leitura, os dados sobre as visitas monitoradas à coleção
permanente do AECIN foram organizados nos quadros abaixo:

Quadro 1. Visitantes do AECIN no período de 2008 a 2015.
Ano

Nº de escolas

Nº de municípios

Nº de níveis escolares

Quantidade de Visitantes

2008

01

01

01

50

2009

04

02

01

270

2010

02

01

02

95

2011

04

04

02

299

2013

26

06

07

503

2014

14

06

04

453

2015

12

05

05

750

Total

63

25

07

2.420

28

Fonte: Banco de Dados do AECIN . Organização: Autores (2014).
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Dados extraídos do Banco de Dados do Acervo Educacional de Ciências Naturais-AECIN.
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Vale ressaltar que, durante o ano de 2012, o Acervo Educacional de Ciências Naturais
passou por grande mudança, tendo sua infraestrutura transferida do Campus I para o Campus II,
ampliando sua coleção permanente, em aproximadamente, 50% o número de peças. Portanto,
durante aquele ano, o AECIN não pode receber visitantes em suas instalações permanentes,
desenvolvendo, contudo, exposições didáticas itinerantes no decorrer do período. Tempo este
em que a equipe organizadora e monitores do departamento organizaram a coleção em seu
novo espaço, incorporando e restaurando as novas peças. Apresenta-se abaixo o quadro de
exposições organizadas pelo departamento no período de 2012 a 2015:
Quadro 2. Exposições organizadas pelo AECIN no período de 2012 a 2015.
Ano
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
Total

Locais de realização
UNOESTE/Escolas Estaduais de
Presidente Prudente - SP
UNOESTE /Escolas Estaduais de
Presidente Prudente - SP
UNOESTE
UNOESTE
Escola Estadual (Assentamento
Areia Branca, Marabá Paulista SP)
UNOESTE /Parque Ecológico
Municipal Cidade da Criança
Biblioteca Municipal, Prefeitura
Municipal de Rancharia - SP
Biblioteca Municipal, Prefeitura
Municipal de Rancharia - SP
UNOESTE
UNOESTE
05

Títulos e temáticas das Exposições

Quantidade de
Visitantes

Fauna regional

5.323

Aves do Campus II da UNOESTE

4.200

Diversidade de Sistemas Esqueléticos
Aves do Campus II da UNOESTE

3.200
3.200

Insetos da região do Pontal do
Paranapanema

315

Fauna regional

1.123

Insetos e aracnídeos da região do
Pontal do Paranapanema

246

Fauna regional

246

Diversidade de Sistemas Esqueléticos
Rochas e Minerais
06

322
401
18.576

29

Fonte: Banco de Dados do AECIN . Organização: Autores (2015).

De acordo com exposto, pode-se perceber a intensa atividade do AECIN no
sentido de promover a Educação Ambiental em diversos níveis escolares, garantindo,
assim, a sua contribuição na formação de cidadãos conscientes ambientalmente. O alcance
das exposições didáticas itinerantes foi bem expressivo no decorrer deste período, fato
que chama a atenção, pois se trata de um atendimento prestado pelo departamento
àquele público que pode apresentar dificuldades de locomoção. Por esta experiência, fica
nítida a importância das duas modalidades de atendimento ao público: a visita monitorada
à coleção permanente e as exposições didáticas e itinerantes. A primeira, por proporcionar
a experiência fora do ambiente escolar; e a segunda por levar o conhecimento ao alcance
do público beneficiado.
29

Dados extraídos do Banco de Dados do Acervo Educacional de Ciências Naturais-AECIN.
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IMPORTÂNCIA LOCAL E REGIONAL

As informações apresentadas acima permitem concluir que as ações realizadas pelo
AECIN oportunizam ao acadêmico a possibilidade de aprofundamento e aplicabilidade de
conhecimentos adquiridos. Já para os visitantes, tais ações oportunizam o aprendizado fora
do ambiente escolar, incentivando a continuidade nos estudos e promovendo maior
conscientização a respeito da preservação dos recursos naturais.
Conforme pode ser observado no presente trabalho, o Acervo Educacional de Ciências
Naturais - AECIN desenvolve a extensão universitária atrelada ao ensino e pesquisa, pautada no
Projeto Pedagógico dos Cursos e embasada em seus componentes curriculares. Assim, pode-se
dizer que o departamento preocupa-se com a característica formativa da extensão.
Somando-se a isso, as práticas extensivas promovidas pelo AECIN denotam a
preocupação com a formação ética e profissional dos acadêmicos monitores. Por outro lado, o
relacionamento com a comunidade local e regional se faz a contento, englobando
características sociais e educacionais, que ressaltam a responsabilidade social da universidade.
As características didáticas e educacionais do AECIN, as atividades extracurriculares
propostas, bem como a disposição e apresentação de suas coleções permitem diagnosticar
que o espaço preocupa-se com a instrução de seu público visitante, utilizando para isso
essas coleções e a dinâmica de recepção a este público, permitindo a transformação do
trabalho educacional em um complemento escolar especializado em ambiente acadêmico.

METAS E PROPOSTAS FUTURAS

Pretende-se dar continuidade aos projetos de extensão universitária e aos projetos
de pesquisa efetivando os cadastros na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária e na
Coordenadoria Central de Pesquisa da UNOESTE, para que possam ser desenvolvidos junto
aos acadêmicos dos diversos cursos oferecidos pela referida Universidade que os estudantes
queiram participar do AECIN, além de incentivar a participação de acadêmicos monitores de
outras instituições de ensino superior.
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Em seu plano de trabalho, encontram-se algumas ações pontuais, com vistas à
melhoria do atendimento oferecido por este espaço à comunidade estudantil visitante, tais
como: a) Organização de novas coleções permanentes, que deve ocorrer de acordo com a
incorporação de novas peças doadas e/ou coletadas em aulas de campo pelos docentes e
discentes da UNOESTE; b) Continuidade das atividades de identificação e catalogação das
peças já incorporadas ao AECIN (coleções permanente e itinerante) para que, em futuro
próximo, as informações da coleção permanente esteja disponível online; c) Elaboração de
exposições itinerantes que possam atender à comunidade estudantil de Presidente Prudente
- SP, principalmente às escolas de Ensino Fundamental e Médio, disponibilizando materiais
didáticos por meio de feiras de ciências naturais e/ou empréstimos da coleção itinerante por
períodos pré-determinados.
Tal empenho na continuidade das ações e na propositura de novas visa à contínua
ampliação do acervo atualmente existente, e melhoria da sua qualidade científica, por
intermédio da criação de condições de observação e experimentações pelos acadêmicos,
docentes e público visitante. Visando à produção de coleções específicas; o estímulo à
adoção de medidas para a consciência ambiental na região, o treinamento de profissionais e
produção de materiais didáticos e de apoio direcionado ao público das exposições, o AECIN
busca contribuir para o aprendizado e a compreensão das questões ambientais para além de
suas dimensões biológicas, químicas e/ou físicas, buscando a formação de uma consciência
ambiental e o pleno exercício da cidadania.
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