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RESUMO
É fato que o mundo vivencia uma impactante crise ambiental. A educação ambiental,
embora seja uma imprescindível ferramenta no processo de conscientização quanto
ao uso “sustentável” do meio com prioritária finalidade de auxiliar nas soluções sobre
essa atual crise, consiste num demorado processo, pois cada indivíduo tende a criar
sua própria noção de meio ambiente e dessa forma agir sobre ele. O presente
trabalho busca investigar qual a relação de responsabilidade que alunos e
comunidade, atendidos por uma escola pública da periferia do município de Taboão
da Serra, apresentam quanto ao meio ambiente, frente aos vários problemas,
principalmente os de ordem de saúde, que indireta ou diretamente interferem no
processo de aprendizagem. Para isso, como instrumento para a coleta de dados (no
intuito de detectar, por exemplo; a existência e/ou qualidade da infraestrutura local, a
existência de áreas verdes, entre outros), utilizou-se questionários que foram
respondidos por alunos, pais, professores e membros da comunidade circunvizinha
à unidade escolar. E como parte dos resultados obtidos destaca-se a descrição de
como percebem a existência da poluição (córregos, lixo jogado em terrenos
residenciais como se fosse depósito para este fim) e como se incomodam com a não
existência de áreas verdes nessas comunidades. Em contrapartida pode-se
observar que um expressivo número de indivíduos não tem o hábito de reflexão
sobre a sua própria ação com relação ao meio em que vivem e, consequentemente,
não se sentem responsáveis pela busca de práticas e ações ecológicas.

Palavras Chave: educação ambiental, competências tecnológicas sustentáveis,
saneamento básico, escola pública.

ABSTRACT
Applicability of the technological skills to improve social and environmental
sustainable public school in Taboão da Serra, SP.
It is true that the world has experienced an impressive environmental crisis.
Environmental education, though it is an essential tool in the awareness process of
the "sustainable" use of the medium priority purpose of assisting in the solutions on
this current crisis is a time, is a slow process, because each individual tends to
create its own notion of environment and thus act on it. This study aims to investigate
the relationship of responsibility that students and community, attended by a public
school on the outskirts of the city of Taboão da Serra, present about the
environment, compared to several problems, especially the order of health, that
indirect or directly which interfere in the learning process. To do so, as a tool for data
collection (in order to detect, for example, the existence and / or quality of local
infrastructure, the existence of green areas, among others), we used questionnaires
that were answered by students, parents , teachers and members of the community
surrounding the school unit. And as part of the results highlights the description of
how they perceive the existence of pollution (streams, garbage dumped in residential
land as if it were filing for this purpose) and how it bothers with the non existence
of the green areas in these communities. On the other hand, can be seen that a
significant number of individuals not in the habit of reflection on their own action on
the environment they live and, therefore, do not feel responsible for the search for
practical and ecological actions.

Keywords:
environmental education, competencies sustainable technological,
sanitation, public school.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento populacional, a consequente expansão territorial e o consumo
exacerbado dos recursos naturais são alguns dos fatores que fomentam o
agravamento das condições ambientais. Esses fatores, em muito contribuíram para
que a percepção de meio ambiente fosse entendida como um ato de sobrevivência,
bastando para tanto da natureza (ar, água e/ou solo) retirar, consumir e descartar os
seus mais diversos recursos. De acordo com Hammes (2004), o processo
tecnológico desenvolvido no decorrer dos tempos, não se contrapõe às
necessidades humanas, mas o que ocorreu com o emprego desse, ao longo dos
tempos, foi o excesso no estilo de vida consumista e poluidor (fruto de um modelo
econômico adotado).
Esse consumo descomedido é bastante evidente em populações de centros
urbanos. Meadows (1973) e Corazza (2005) descrevem que a maioria delas não
consegue perceber a estreita correlação do seu dia a dia com o meio ambiente em
que vive, pois pouco se importam em saber qual será o destino do esgoto ou do lixo
que geram, bastando saber, que a água limpa sai da torneira e a suja vai embora
pelo ralo, assim como o lixo que diariamente, por elas, é produzido e levado da
frente de suas casas.
Sob esse olhar é que o desenvolvimento sustentável (visto de forma crítica)
passa a ser um expressivo componente para a educação devido a conservação do
meio ambiente depender diretamente de uma consciência ecológica (HAMMES,
2004).
Por meio de um processo investigativo, fato como esse pode ser constatado
no decorrer do desenvolvimento deste estudo, pois em várias situações quando as
pessoas (o público alvo, ou seja, a comunidade escolar local) eram questionadas a
respeito dos problemas socioambientais que as cercavam, a maioria soube
descrever o problema e o que gostariam que fosse feito para amenizá-los, não
conseguindo, portanto, perceber-se como possível parte causadora dos danos
gerados.
Um exemplo bastante contundente da situação acima descrita foi a resposta
dada por um garoto de 13 anos (aluno da escola objeto deste estudo), residente
próximo a um córrego, que corriqueiramente sofria com os problemas oriundos das
enchentes.

Quando perguntado sobre o que poderia ser feito para minimizar o problema
em questão, o garoto fez questão de ressaltar que o certo seria “entubar” o rio
(referindo-se ao processo de canalização do córrego), não conseguindo, porem,
associar as más condições da água e da margem desse “rio”, ao lixo e esgoto por
ele gerados e, que eram diretamente lançados no referido corpo d’água.
Mucelin (2006) descreve que essas ações humanas contribuem para
intensificação dos impactos ambientais e por isso precisam ser repensadas e ter
novos hábitos estimulados. Para tanto, tal mudança de hábito requer do cidadão a
condição de ser o agente principal no processo de interação com o meio em que
vive. Ou seja, o ser humano precisa estimular a percepção e se compreender como
um constituinte da natureza e não como um ser a parte.
Esse tipo de compreensão pressupõe melhorar as condições ambientais,
modificando formas de uso e manutenção do lugar onde vive pela fixação de hábitos
culturais mais saudáveis.
Os crescentes problemas ambientais e a necessidade de maior percepção
deles pela sociedade, de modo geral, tem acarretado uma série de inovações ao
que diz respeito à tecnologias sustentáveis.
Tais tecnologias consistem na agregação e aplicação de todas e quaisquer
Ciências que visem prioritariamente à continuidade da existência de vida no planeta.
Tem como grande desafio o redirecionamento e contrução de novas formas de
pensar e agir com responsabilidade ao meio em que se vive (MUCELIN, 2006).
Segundo Malheiros et al. (2008) na Eco-92 (Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD), popularmente chamada
como Rio-92, forma de pensamento como essa foi amplamente difundida e aceita,
pois a manutenção da vida depende de potenciais tecnologias que favoreçam um
processo

de

desenvolvimento

sustentável,

ou

seja,

que

sustentem

um

desenvolvimento que atenda às necessidades atuais, sem comprometer a
capacidade das futuras gerações em prover as suas próprias necessidades de bens
e serviços.
Ainda nessa reunião, a assinatura do Programa Agenda 21 (assim como um
conjunto amplo de documentos e tratados que instituíam a conservação da
biodiversidade, clima, florestas, desertificação e o acesso e uso dos recursos
naturais do planeta), foi considerada um exemplo de inovação tecnológica para o
desenvolvimento sustentável.

A proposta deste trabalho, sem pretender ao ineditismo e dentro das
condições concretas da escola, tem como premissa concentrar esforços em
aprofundar os estudos que possam evidenciar a conscientização / sensibilização
sobre a importância do processo de desenvolvimento sustentável, contribuindo
assim para que os jovens educandos percebam e entendam as consequências
ambientais de suas ações nos locais onde vivem.
Neste estudo, destaca-se a possibilidade de, por meio da aplicação de
tecnologias sustentáveis em prédios públicos - escolas – das grandes áreas
urbanas (como em Taboão da Serra, SP), desenvolver uma importante e necessária
ferramenta para a abordagem e aplicação de Educação Ambiental. Tecnologias
como a instalação de redes coletoras de esgoto (que diretamente interfere na
qualidade de saúde do indivíduo e do ambiente) e de torneiras e válvulas
inteligentes (estão relacionadas à necessidade de se intensificar o conceito de
minimizar o desperdício de recursos naturais como a água), são “dinâmicas” que
segundo Dias (2002), descrevem a escola como sendo o melhor ambiente para
implementar a consciência de conservação do meio.
O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar
iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a
escola está inserida, como em comunidades mais afastadas nas quais residam
alunos, professores e funcionários, os quais por sua vez, podem se tornar potenciais
multiplicadores de informações e atividades relacionadas à Educação Ambiental
(DIAS, 2002).
Aqui cabe salientar que problemas como os decorrentes do saneamento
básico ambiental deficitário, principalmente nas regiões de periferia das grandes
metrópoles são, ainda, muito expressivos e preocupantes.
Muitos desses problemas interferem diretamente na qualidade do processo
educacional de crianças e jovens que pertençam a tal localidade. Nessas regiões,
infelizmente muitas vezes, observa-se que tanto o poder público, quanto menos a
própria comunidade dá a devida importância que o assunto merece.
Como exemplo se destaca a escola pública que ora é a referência para este
estudo (situada no Jardim Santo Onofre do Município de Taboão da Serra) que até
dezembro de 2008 dispunha de um processo de esgotamento sanitário feito por
meio de fossa negra (processo ocorrente desde o início de suas atividades - cerca
de 20 anos) e que, constantemente, causava inúmeros transtornos.

De dezembro de 2008 a junho de 2009, o esgoto correu a céu aberto (com a
ciência de profissionais contratados pelo Estado, responsáveis pela obra de
ampliação do prédio).
Apesar de terem ocorrido algumas implementações que favoreceram a
mitigação de impactos ambientais na escola (foco deste estudo) como, por
exemplo, a instalação da rede coletora de esgoto, problemas decorrentes como as
doenças relacionadas ao esgotamento sanitário deficitário, tiveram significativa
importância, uma vez que esse foi e ainda é um dos problemas da região onde a
Unidade Escolar (U. E.) está inserida. Este fator em muito contribuiu para o
afastamento de vários alunos das suas respectivas atividades escolares. Fato como
esse colabora para que se intensifique o distanciamento entre o real e o pretendido
relativo à tão esperada “consciência ambiental”.
Pereira (2009) ressalta que o processo de conscientização ambiental está
atrelado às ações de promoção da saúde, que invés de pautarem-se no binômio
saúde-doença, devem ser geridas pela noção de ações que levem ao
desenvolvimento de ciclos virtuosos de vida, nos mais diferentes níveis de
existência de organização social – familiar, comunitária, individual. Sendo que esse
processo de “conscientização” pode e deve ser desenvolvido no âmbito escolar.
Nesse contexto, Candeias (1997) também destaca que é possível contemplar
um dos principais objetivos da educação que é o de promover saúde, uma vez que
a mesma se dá por meio de um conjunto de ações, intervenções, propostas,
processos e movimentos que, tendem a atacar as causas mais básicas das
doenças e apontar para novas condições de vida, de trabalho e de relacionamento
do homem consigo mesmo, com seus semelhantes e com o meio ambiente.
É nesse intento que o referido estudo tende a contribuir para a ampliação da
conscientização ambiental dos envolvidos, principalmente dos corpos docente e
discente da referida U.E. contribuindo assim para a continuidade do processo de
sensibilização e conscientização sobre a importância de se “adotar” os preceitos e
atitudes que promovam o desenvolvimento sustentável.

2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como premissa o estudo da aplicabilidade de tecnologias
sustentáveis em prédios públicos, priorizando a implantação de rede coletora de
esgoto, a instalação de torneiras e válvulas econômicas nas escolas das grandes
áreas periféricas urbanas (destacando o Jardim Santo Onofre - bairro da região de
Taboão da Serra, Município de São Paulo), com intuito de diminuir o consumo e
desperdício de água e, principalmente, minimizar os impactos no ambiente e na
saúde das pessoas, principalmente dos alunos, que vivem na localidade.
Dessa forma os objetivos desta pesquisa foram subdivididos em geral e
específicos.

2.1 Geral

O objetivo geral é evidenciar a importância do processo de desenvolvimento
sustentável, demonstrando com este estudo que, o uso de recursos tecnológicos,
visando o saneamento ambiental mais adequado em escolas públicas colabora para
a minimização dos impactos socioambientais e, consequentemente, contribui para
demonstrar o papel da comunidade no desenvolvimento sustentável local.

2.2 Específicos

É por meio do desenvolvimento da Educação Ambiental sob a premissa de
poder contribuir para que o indivíduo possa refletir sobre o seu meio, assim como ter
a noção de que a sua atitude pode fazer a diferença, não só para ele, mas para seus
amigos, sua família e a comunidade, que se almejam os principais objetivos
específicos:
a) demonstrar o papel que a comunidade (especialmente os corpos
discente,

docente

e

administrativo)

exerce

no

processo

de

desenvolvimento sustentável, uma vez que a unidade escolar ainda é
uma das formas de mobilização social e;
b) contribuir para que os envolvidos se tornem conscientes ou mais
conscientes e assim possam ser e/ ou agir como “peças” mobilizadoras de
ações planejadas.

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado no desenvolvimento deste estudo consistiu na lógica
indutiva, pois se baseou na observação de um dos principais agentes de uma
problemática de saneamento ambiental local (como a ineficiência do esgotamento
sanitário), pretendendo-se demonstrar a viabilidade da aplicação de tecnologias que
promovam o desenvolvimento sustentável em escolas públicas como ação
mitigadora dos impactos socioambientais ali evidenciados. Desta forma, partiu-se
então de dados particulares para a obtenção de conclusões gerais, de caráter
universal.
A ocorrência constante de afastamento dos alunos da U.E. (Escola Estadual
Reverendo Almir Pereira Bahia) em estudo, devido a problemas decorrentes como
as doenças relacionadas ao esgotamento sanitário deficitário, foi o fator motivador
para a inicialização desta pesquisa.
O processo investigativo teve início em meados de 2006 que, por meio da
forma de pesquisa qualitativa (desenvolvida pela autora), detectou-se um número
bastante

expressivo

de

jovens

acometidos

por

doenças

relacionadas

ao

esgotamento sanitário ambiental deficitário.
A população educacional na época analisada foi de 1250 pessoas (entre
alunos e funcionários em geral), por meio das informações relatadas chegou-se a
detecção de: 180 casos de diarreias (geralmente diagnosticados como viroses), 144
casos de conjuntivite e, não tão “menos pior”, 37 casos de dengue. Correspondendo,
no respectivo ano letivo, ao afastamento de suas atividades de aproximadamente
29% dessa “população”, onde a maioria maciça era composta por alunos entre 10 e
13 anos de idade. Fato esse que também foi interpretado como um indício de que a
região circunvizinha a U.E., do mesmo modo, sofria com problemas de saneamento
ambiental.
Em 2010, novamente pela autora, foi aplicado outro questionário (agora de
forma quantitativa), com o intuito de averiguar se, e como os problemas ainda
persistiam.
Por meio desse questionário observou-se que, referente às questões acerca
da infraestrutura local, foi possível detectar a existência de relativa melhora, como
exemplo; 66% dos entrevistados disseram ter acesso: ao fornecimento de água
tratada e energia; ao transporte coletivo (embora não apresente qualidade

satisfatória). Porém quanto à disposição do esgoto, parece que muito pouco foi feito
na região.
Foi possível também perceber que a grande maioria está ciente dos
problemas que os cercam, apresentam relativa noção do que gostariam que fosse
feito para promover melhor qualidade de vida, mas ainda não conseguem se ver
como parte causadora do problema.
Estes e outros dados levantados serão mais detalhadamente abordados nos
capítulos seguintes.
Portanto,

o

desenvolvimento

da

pesquisa

baseou-se

nos

seguintes

procedimentos:
a) fundamentação teórica sobre o tema:
o por meio de pesquisas a órgãos públicos e autarquias como o IBGE e
Agenda 21;
o análise de legislação vigente, tais como Constituição Federal, Leis
Estadual e Municipal e consulta a órgãos não governamentais, visando
buscar dados, como a evidência de normas, incentivos e recursos que
possam favorecer a aplicação das tecnologias sustentáveis referentes
ao uso dos recursos naturais, principalmente a água. Pretendeu-se
assim contribuir para a mitigação dos impactos socioambientais do
local em estudo;
b) levantamento da principal problemática ambiental local, relativa ao
saneamento deficitário ocorrente na U.E., assim como na região
circunvizinha;
c) cruzamento

e

análise

de

informações

(técnicas

e

de

projetos

desenvolvidos) obtidas para a preparação de uma proposta de ação que a
escola poderá desenvolver para ser vivenciada por sua comunidade; ou
seja, obter dados significativos para a elaboração de uma proposta relativa
as possíveis ações futuras, que poderão ser desenvolvidas na unidade
escolar com o envolvimento direto da comunidade local, visando
demonstrar que, por meio de ações e intervenções práticas, o
desenvolvimento de Educação Ambiental se torna melhor aplicável como
ferramenta de desenvolvimento sustentável.
Resumindo; o desenvolvimento deste projeto pautou-se na seguinte ordem de
etapas:

a) pesquisa bibliográfica sobre o tema “esgotamento sanitário deficiente”;
b) coleta de dados (de forma qualitativa em 2006 e quantitativa em 2010);
c) cruzamento e análise dos dados obtidos;
d) proposição de medidas mitigatórias;
e) proposição de um plano de ação para a comunidade enfocada.

4 PRODUTOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento deste projeto espera-se sensibilizar a grande maioria
dos envolvidos sobre a importância de se desenvolver e aplicar competências e
atitudes que promovam o bem-estar pessoal e social dos indivíduos diretamente
envolvido. Por meio dele, fornecer subsídios para melhor qualidade de vida,
exercício de cidadania e conscientização relativas às questões ambientais. Para
tanto, por meio deste trabalho e a partir dos dados aqui evidenciados, espera-se:
a) demonstrar à comunidade escolar (principalmente ao corpo docente) a
importância da promoção e a implantação do Programa Agenda 21 escolar
na U.E. em estudo;
b) obter como produto a elaboração de uma cartilha que, no intento de
incentivar e propiciar a promoção de desenvolvimento sustentável,
apresente

diretrizes

para

orientar

a

comunidade

escolar

(corpo

administrativo, docente, discente e familiares) quanto a importância da
implantação de tecnologias de saneamento ambiental na localidade.

5 ÁREA DE ESTUDO

Neste item, será apresentada a localidade e uma síntese da caracterização
geral da área estudada.
5.1 Localização da área de estudo

A U.E. escolhida para análise e desenvolvimento deste estudo está situada no
Município de Taboão da Serra (considerado um dos municípios mais populosos do
Estado de São Paulo) a 793m acima do nível do mar, entre as seguintes
coordenadas geográficas; latitude: 23º38’25.18” e longitude: 46º48’27.41” referentes
ao Norte da área estudada e latitude: 23º38’28.65” e longitude: 46º48’25,77”
referentes ao Sul da área de estuda (GOOGLE EARTH, 2011a). Conforme Figura 1.

Coordenadas geográficas: latitude: 23º38’25.18” e longitude: 46º48’27.41” referentes ao Norte da área
estudada e latitude: 23º38’28.65” e longitude: 46º48’25,77” referentes ao Sul da área de estuda.

Figura 1 – Aplicativo Google Earth: Demonstração da localização do objeto
de estudo – E. E. Rev. Almir Pereira Bahia
Fonte: Adaptação do Google Earth (2011a).

A Escola Estadual Reverendo Almir Pereira Bahia situa-se na Av. Ibirama nº
1320, Jd. Stº Onofre, pertencente à zona oeste do Município de Taboão da Serra.

Por estar inserida numa região bastante populosa, o acesso a ela é relativamente
facilitado, pois está localizada numa das travessas da Av. Kizaemon Takeuti (muito
conhecida na região).
O Portal Taboanense (2011), primeiro jornal on-line do referido município, o
qual há aproximadamente uma década dedica-se às questões políticas e
socioambientais da região, descreve que atualmente a cobertura vegetal de Taboão
da Serra é composta por pequenos fragmentos isolados de Mata Atlântica. Os
estudos revelam que antes do ano de 1910, a região abrigava uma densa vegetação
de floresta latifoliada tropical úmida, a qual, em Taboão da Serra, foi totalmente
devastada.
O clima em toda a região é classificado como subtropical o que propicia fortes
chuvas durante o verão e um inverno seco.
Ainda de acordo com o referido Portal Taboanense (2011), o relevo da região
faz parte da província geomorfológica do Planalto Atlântico e na Zona do Planalto
Paulistano. Assim como toda a região Metropolitana, o Município de Taboão da
Serra se desenvolveu na borda da Bacia Sedimentar de São Paulo, onde existe um
relevo suave com colinas e áreas de morros.

5.2 Caracterização geral da área de estudo

A região apresenta relevo bastante acidentado, fator que também contribuiu
para a formação de favelas, uma das quais foi formada nas proximidades do local de
estudo. Essa favela em referência está situada no Jardim Castilho.
A U. E. em questão, atualmente atende à uma demanda de aproximadamente
1.600 alunos, sendo a clientela formada por residentes de vários bairros
circunvizinhos, principalmente e prioritariamente os Jardins Santo Onofre e São Luis.
Esses bairros estão situados na porção Sul do município, fazendo divisa com a
cidade de Embu das Artes e, estão sob as seguintes coordenadas geográficas:
latitude: 23º37’51.73” e longitude: 46º48’34.77” referentes ao Norte da região
compreendida e; latitude: 23º38’38.94” e longitude: 46º48’26.23” referentes ao Sul
da respectiva região, conforme Figura 2.
O Plano Político Pedagógico (PPP) da U.E., da gestão de 2002, descreve a
região como sendo populosa e formada por migrantes de todos os estados,
predominantemente nordestinos e nortistas, que se estabeleceram no bairro devido

à facilidade de moradia mais barato. Fato esse também constatado em 2010,
quando para a análise e desenvolvimento deste estudo foi aplicado (pela autora) um
novo questionário, para o levantamento de dados acerca das questões
socioambientais da localidade.
A região dispõe de infraestrutura básica como rede de água e energia.
As imediações apresentam um posto de saúde e um hospital (este por sua
vez, atende prioritariamente a todos do município de Taboão da Serra e de Embu
das Artes).
Há asfaltamento na maioria das ruas, porém ainda há ruas que não possuem
ligação com a rede de coleta de esgoto, sendo o esgotamento sanitário feito por
fossas

séptica

e

negra

(INSTITUTO

BRASILEIRO

DE

GEOGRAFIA

E

ESTATÍSTICA, 2007). Esse tipo de esgotamento sanitário foi praticado pela U. E.
em estudo, até meados do ano de 2009.

Coordenadas geográficas; latitude: 23º37’51.73” e longitude: 46º48’34.77” referentes ao Norte da região compreendida e
latitude: 23º38’38.94” e longitude: 46º48’26.23” referentes ao Sul da respectiva região.

Figura 2 – Bairros de Taboão da Serra, circunvizinhos a E. E. Reverendo Almir
Pereira Bahia
Fonte: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra (2008)

Recentemente, mais precisamente nos anos de 2008 / 2009, a U.E. em
estudo, atendendo a uma solicitação da Secretaria Estadual de Educação do Estado
de São Paulo (SEESP), passou por uma intensa e expressiva reforma. A referida

reforma, de acordo com Marques (2008), teve como maior intuito o de atender ou ao
menos diminuir o déficit de vagas existentes no município, já que a região em que a
U.E. está inserida apresenta uma elevada densidade populacional de jovens.

6 PREMISSAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS ADOTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESTUDO
Intensivamente, o ser humano interfere no equilíbrio dos ecossistemas, sem
se conscientizar de que os recursos naturais são finitos. Há algum tempo que a
qualidade de vida atrelada à degradação ambiental é tema mundialmente
preocupante entre os vários segmentos sociais.
Análise como essa é relatada em diversos estudos que apontam a existência
de uma inter-relação entre os contextos sociais e condições de saúde. Vários deles
ressaltam ainda a promoção de saúde como um dos principais objetivos da
educação.
Candeias (1997) e Buss; Carvalho (2009) abordam que a promoção em
saúde se dá por meio de uma combinação de apoios educacionais e ambientais que
visam atingir ações e condições (fatores genéticos, ambientais, serviço de saúde e
estilo de vida) que propiciem a saúde.
Percebe-se então relação direta e indireta, não necessariamente nessa
ordem, entre as questões como; saúde, educação, disposição e qualidade de
acesso aos recursos naturais bem como a preservação do meio ambiente, que
proporcionam e “representam” a qualidade de vida do ser humano (ALVA, 1997).
Desde a elaboração (na década de 1970) do documento “Limites do
Crescimento” (no qual foi feito uma análise complexa para abordar a problemática
das mais diversas vertentes sociais e econômicas que permeavam e ainda
permeiam toda ou qualquer nação), tais aspectos são extremamente relevantes e
discutidos.
Embora esse documento em questão, tenha sido lançado há mais de trinta
anos, muito do que foi abordado como aspectos que influenciavam negativamente
para o “alcance” do tão esperado desenvolvimento sustentável, ainda é evidenciado
nos dias atuais, como por exemplo, a má distribuição de renda, os baixos
investimentos do poder público em áreas essenciais ao desenvolvimento humano,
como saúde (inclui-se aqui o saneamento básico) e educação.

Corazza (2005)

corrobora tal descrição, descrevendo também que mesmo as estratégias adotadas
para a promoção do desenvolvimento econômico se proponham a melhorar a
condição de vida das pessoas, ainda hoje na medida em que o crescimento
econômico se caracterizar de forma “desenfreada”, consolidará cada vez mais o

processo de esgotamento dos recursos naturais, por sua vez tende a promover
preocupantes impactos no meio ambiente, afetando assim direta e/ou indiretamente
a sociedade.
Meadows (1973) e Malheiros et al. (2008) enfatizam que o crescimento
“adequado e sustentável” se dá a partir do momento em que todos seus membros
ou participantes tenham suas necessidades (fisiológicas, econômicas e sociais)
atendidas e/ou supridas adequadamente. Torna-se algo sem propósito quando, por
exemplo, se almeja o aumento de uma certa produção sem que seus colaboradores
tenham acesso a quesitos básicos, como a alimentação, educação e saúde.
Embora infelizmente no Brasil as ações governamentais, na prática, pareçam
mais

regulamentadoras

(executoras

de

cobranças)

do

que

efetivamente

participativas de ações afins e o conjunto de leis em muitos de seus artigos apontem
o contrário, se faz necessário abordar aqui as prerrogativas legais que contribuíram
para o desenvolvimento deste projeto, conforme Anexo A. Pois é por meio delas que
se garante o estudo, o desenvolvimento, a aplicação e a fiscalização de ações que
possam disponibilizar o acesso da sua população ao “bem estar comum”. Portanto,
a percepção ambiental, os indicadores de sustentabilidade como a educação, o
saneamento ambiental e as políticas públicas, pautam as direções a serem seguidas
no desenvolvimento deste projeto.
Aqui serão considerados alguns aspectos referentes à problemática enfocada,
com o intuito de demonstrar e corroborar para com o desenvolvimento e aplicação
de Educação Ambiental (E.A.), que em muito se dá por meio de ações práticas
aplicadas às necessidades locais de uma comunidade, para que assim possa ser
contemplada a tão esperada percepção acerca do significado do crescimento
sustentável que envolva a comunidade estudada. Segundo Dias (2002), as escolas
devem estar conscientes de suas responsabilidades, devem estimular a capacitação
dos seus alunos e estimular a comunidade na defesa do meio ambiente, tornando
esses alunos os multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Dessa forma, pretende-se estimular a prática da E.A como um caminho para
o desenvolvimento do comportamento desses cidadãos, direcionando-os no sentido
da aquisição de novos hábitos, que poderão permitir e despertar uma consciência
mais equilibrada.

Ainda sob esse olhar, Jacobi (2005) destaca que ao interferir no processo de
aprendizagem e no modo como os cidadãos percebem suas relações com o meio
em que vivem (principalmente sobre as condutas cotidianas que afetam a sua
própria qualidade de vida), a E. A. promove os instrumentos que proporcionam uma
visão crítica auxiliando, dessa maneira, na compreensão dos conflitos. Esse cidadão
tende a partilhar de uma ética preocupada com a justiça ambiental. O referido tipo
de abordagem busca superar o reducionismo e estimular um novo pensar e fazer
sobre o meio ambiente. Ou seja, o saber e o fazer passam a ser ações diretamente
vinculadas à participação e aos valores éticos, agentes extremamente importantes
na complexa interação entre o meio ambiente e as comunidades.

6.1 Educação

A educação é (e sempre foi se não o principal) um dos principais mecanismos
de construção e mudança de ideias e ideais de um país (MEADOWS, 1973). Porém,
isso por si só, não é o suficiente para fazer com que se apropriem dos problemas
socioambientais que constantemente os acometem.
Infelizmente ainda a grande maioria da população brasileira não está
preparada para as “novas” exigências mundiais, pois não conseguem pensar e agir
por “um todo”, quando o seu “mundo” sequer proporciona o mínimo necessário para
sobreviver (ALVA, 1997).
No Brasil, ainda se está aquém dos reais propósitos da educação, porém a
garantia do acesso a ela já é de grande importância; mas esse acesso também deve
estar suprido de qualidade educacional, pois não basta estarem todos na escola; é
necessário se ter garantias de qualidade no serviço, para que o mesmo atenda as
reais necessidades intelectuais humanas e assim se forme um cidadão conhecedor,
crítico e atuante não só para as questões pessoais, contudo, nas questões sociais.
Corroborando com esse conceito, O Ministério da Educação (1998)
desenvolveu Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que objetivam propiciar ao
currículo educacional, princípios e metas referentes ao projeto educativo. Esses por
sua vez, centram-se nos preceitos defendidos na Conferência Mundial de Educação
para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Nessa conferência foram
definidos quatro “pilares”, considerados essenciais ao incremento da educação, ou

seja, deveriam ser a meta para o desenvolvimento educacional em todos os países
signatários de seus documentos. Esses pilares são; o aprender a conhecer;
aprender a fazer; aprender a viver com os outros; aprender a ser. Sendo, portanto,
pautados em competências e habilidades que a escola deve propiciar ao seu
educando.
De acordo com vários pesquisadores, a competência pretendida está pautada
na possibilidade do aluno mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar uma
determinada situação, ou seja, de ser capaz de lançar mão dos mais variados
recursos, de forma criativa e inovadora, quando necessário. Estando, portanto, as
habilidades relacionadas ao “saber fazer”, no sentido de que as situações em que o
aluno possa se deparar nem sempre são ou serão iguais, devendo, portanto, em
cada uma delas atuar adequadamente. Com a educação entendida dessa forma, o
professor passa a ser peça chave nesse processo de transformação de ensinoaprendizagem.
Mas isso, por si só, não garante a qualidade da educação, tampouco a
permanência desses alunos na escola. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2007) o índice de indivíduos que chegam e completam uma universidade
é muito baixo, quando comparados a países com um processo de desenvolvimento
como é o caso do Japão, por exemplo.
Em 2005, aqui no Brasil o índice de graduados foi de aproximadamente 25%,
isto porque por lei o brasileiro tem garantido o seu ingresso na escola básica.
Portanto, na formação de graduados há um déficit de aproximadamente 75% de
estudantes que um dia ingressaram na escola e por inúmeros motivos (ordem
econômica, familiar, social) não terminaram seus estudos. Muitas dessas crianças
vem de famílias que também apresentam baixo nível de escolarização, assim como
apresentam maior índice de problemas de saúde (é comprovado o fato de que
quanto melhor é a escolarização da mulher, menos filhos ela tem, podendo assim
dispensar à ao seu filho maior qualidade de vida) (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).
Estes fatores conduzem a perda do potencial humano, dificultando o
desenvolvimento planejado e sustentável.
O desenvolvimento de práticas relacionadas à Educação Ambiental surge no
sentido de permitir ao ser humano o repensar e até mudar hábitos antigos, adotando

assim novas atitudes que possam garantir as suas necessidades. Passam assim a
ser um contribuinte efetivo para a diminuição da degradação do meio ambiente.
A E.A. passa então, de forma muito importante, a fazer parte do “contexto
educação” priorizando o processo de conscientização do cidadão frente às suas
necessidades enquanto pertencente a uma comunidade. Esse fator, segundo CostaPinto; Querino; Vieira (2006) contribui para uma aprendizagem significativa, onde a
prática e o contato direto como os problemas facilitam o processo de aprendizagem
a esse educando, que passa a atuar como um verdadeiro “protagonista” desse
processo.
Segundo Carvalho (2004), no intento de se formar comunidades sustentáveis
é possível, por meio da E. A., também se promover a alfabetização ecológica, pois a
partir do momento em que o sujeito detém certo conhecimento sobre o princípio da
formação e evolução dos mais diversos ecossistemas, passa a desenvolver
condições de discernir sobre o seu papel no processo de sustentabilidade. E é
nesse intuito que os centros educacionais devem qualificar-se, pois passam a
desempenhar mais um importante papel na vida desse sujeito educando.

6.1.1 O relevante papel do professor quanto à Educação Ambiental

De acordo com Dias (2002) a escola ainda é um dos locais mais adequados
para a inserção das práticas educacionais inerentes ao meio ambiente, pois ainda
exerce certo “poder” de influência e transformação em relação a conceitos da
comunidade em que está inserida. Olhando por essa perspectiva, o professor
desenvolve um importante papel para a transformação de uma educação que deve
assumir compromisso com o desenvolvimento sustentável e consequentemente com
as gerações futuras. De acordo com Jacobi (2005), ele deve estimular os valores
éticos como sendo fundamentais, vinculando o diálogo aos que articulam meios de
promoção à saúde ambiental.
Educação Ambiental segundo Reigota (2010) é a como Educação Política, ou
seja, suas prerrogativas estão no sentido de preparar os cidadãos para exigir justiça
social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e
com a natureza. Por isso a E. A. deve ser um aporte, um “serviço” de orientação
para a comunidade, incentivando a participação ativa dos indivíduos na resolução

dos problemas no contexto das suas próprias situações reais. O exemplo destacado
a seguir pode ser considerado uma forma de “orientação ativa” promovida por meio
de Educação Ambiental. Destaca-se o caso de recorrência de doenças relacionadas
ao esgotamento sanitário ineficiente da região de Taboão da Serra, na qual algumas
das comunidades são atendidas pela unidade escolar referenciada neste estudo.
Mediante

ao

“bombardeamento”

de

informações,

que

de

certa

maneira,

demonstravam os problemas por eles vivenciados, com o passar de certo período,
várias pessoas demonstrando relativo incomodo, começaram a procurar maneiras
para minimizar tais problemas. Esse fato pode ser constatado pelo aumento de pais
que relataram ter ido com mais frequência ao posto de saúde próximo, pois dessa
forma entenderam que o processo de “ciência” desses problemas, por meio das
autoridades, passaria a ser maior. Alguns pais relataram que até fizeram uma
“comissão de reivindicação” junto a Prefeitura, na intenção de requererem obras de
melhoria na infraestrutura do bairro.
Por isso e sob a temática ambiental, a escola, por meio do trabalho dos
profissionais da educação tende a oferecer um impacto expressivo na sociedade,
em função da abertura de caminhos de difusão com os alunos, que permitam
reflexões sobre o seu papel como cidadão em relação ao meio ambiente. Cabendo,
portanto, ao professor a responsabilidade de despertar o aluno para o bom senso e
para o exercício de sua cidadania (JACOBI, 2003).
Jacobi (2003) relata que os professores devem estar cada vez mais
preparados para reelaborar as informações que recebem, e dentre elas, as
ambientais, a fim de poderem transmitir e decodificar para os alunos a expressão
dos significados sobre o meio ambiente e a ecologia nas suas múltiplas
determinações e intersecções. Ou seja, esse profissional deve estar capacitado para
perceber as relações entre as áreas e como um todo, buscar o envolvimento de
todos para que assim possibilite o processo de sustentabilidade, uma vez que a
sustentabilidade traz uma visão de desenvolvimento que busca estimular um novo
“pensar e fazer” sobre o meio ambiente.
Nesse sentido, o papel dos professores é essencial para impulsionar as
transformações de uma educação que assume um compromisso com a formação de
valores de sustentabilidade, como parte de um processo coletivo (JACOBI, 2003).

6.1.2 A importância do processo de percepção ambiental como instrumento
metodológico para a Educação Ambiental
O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar seus
desejos e necessidades. Por esse “olhar”, o estudo sobre a percepção ambiental é
de fundamental importância para a melhor compreensão dessa estreita relação entre
o homem e o meio ambiente que o cerca, assim como suas expectativas, anseios,
satisfações, julgamentos e condutas (FERNANDES et al., 2004).
Ainda de acordo com Fernandes et al. (2004), a percepção ambiental do ser
humano se dá por meio dos estímulos que mesmo de modo inconsciente, o homem
percebe e os interpreta. Consequentemente a valorização ambiental corresponde ao
modo em que cada indivíduo percebe, sente o ambiente que o rodeia. É a partir da
percepção desenvolvida e/ou praticada pelo indivíduo frente à problemática
ambiental, que se permite, por meio da educação, adquirir conhecimentos que
contribuirão na resolução de questões fundamentais a cerca da conservação de
própria espécie humana.
É possível conhecer, por meio do estudo sobre a percepção ambiental, cada
um dos grupos envolvidos, facilitando a realização de um trabalho com bases locais,
partindo da realidade do público-alvo, para assim conhecer como os indivíduos
percebem o ambiente em que convivem, assim como suas fontes de satisfação e
insatisfação (FAGGIONATO, 2007 apud OLIVEIRA; CORONA, 2008). Ou seja, o
estudo sobre a percepção ambiental torna-se importante para se desenvolver
educação ambiental e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente.
Entende-se que a escola, não é apenas uma transmissora de conceitos, mas
um meio para facilitar a compreensão das inter-relações das pessoas entre si e com
o meio ambiente e por ser um espaço social capaz de formar consciências, assume
vital importância para a consolidação do processo de valorização ambiental
(OLIVEIRA; CORONA, 2008).
Embora tenha havido alguns contratempos, a maneira com que os moradores
locais descreveram como percebem o seu meio, tornaram-se prerrogativas de
grande importância no desenvolvimento deste estudo.
Como exemplo, aqui destaca-se a insegurança de vários moradores de uma
das comunidades atendidas pela U.E. em responder o questionário, pela autora,
formulado e aplicado no ano de 2010. Na circunstância, tal comunidade encontrava-

se sob a “mira da guerra” entre traficantes e, provavelmente, por isso a participação
desses moradores tenha sido prejudicada, pois dezessete formulários foram
desconsiderados, por não contemplar principalmente a identificação do participante,
como o endereço completo, o nome e a idade.
Por meio dos questionamentos levantados junto às comunidades atendidas
pela U.E. estudada, foi possível analisar os relatos dos moradores da localidade
quanto à percepção socioambiental e assim verificar se as atividades desenvolvidas
e praticadas pela U.E. puderam e podem propiciar, ou não, a promoção de uma
postura ecológica favorável à conservação do meio ambiente, assim como a
consequente promoção de saúde.
Desde o final do ano de 2006 até o momento foi possível verificar que,
embora a passos lentos, as intervenções por meio das ações educacionais (os
encontros com os pais dos alunos, os projetos) que retratavam os problemas locais
foram de alguma forma entendidas e “abraçadas” pela maioria da população
envolvida, servindo também como um aporte para as ações que foram tomadas no
decorrer do período no intento de melhorar as condições locais.
A exemplo, destaca-se aqui a observação de alguns alunos quanto à
paisagem da região de vários anos atrás. Tal situação serviu como um fator
idealizador do primeiro projeto escolar, desenvolvido pela autora, denominado: O
meu meio ambiente de ontem, hoje e, o amanhã? de 2007. Este projeto foi assim,
pelos alunos, denominado, porque o seu intento era poder “observar” como ele foi
vivenciado pelas gerações passadas (pais e avós), fazendo um comparativo com o
meio ambiente que atualmente vivem e, consequentemente, o que esperam dar e ter
desse mesmo meio ambiente no futuro. Por meio de uma pesquisa e com o auxílio
dos familiares, foi possível perceber que em alguns bairros como o Santo Onofre,
antigamente dispunha de vegetação bastante significativa e algumas nascentes.
Uma senhora (avó de um dos alunos da U.E.), ao citar uma dessas nascentes,
descreveu com certo saudosismo e tristeza um dos locais (que hoje está
pavimentado e com várias moradias) onde a mesma se encontrava, dizendo que
ainda é possível saber que estaria lá, pois bastava colocar o ouvido no asfalto, que
se ouviria o barulho da água.
Outro exemplo foi quanto à percepção da importância de se adotar o
esgotamento sanitário por meio de rede coletora. No início do período de
investigação, a grande maioria das ruas dos bairros atendidos pela U.E. não

dispunha desse sistema. Atualmente (de acordo com o questionário investigativo
aplicado em 2010) é possível afirmar que os moradores passaram a procurar meios
para exigir tanto a criação das redes de coleta de esgoto quanto a ligação do
esgotamento de suas casas às mesmas.
Portanto, é com base nesse contexto que as instituições de ensino podem e
devem se tornar uma indispensável ferramenta para o desenvolvimento de ações
que contribuam para minimizar os específicos problemas de ordem socioambientais
ocorrentes numa comunidade.
Falar de Educação Ambiental é tratar de um contexto que vai muito além do
significado literal do ato ou efeito de educar. Consiste em construir uma cultura
ecológica que compreenda natureza e sociedade como dimensões intrinsecamente
relacionadas, onde decisões governamentais e ações civis hajam de forma
concomitante (CARVALHO, 2004).
Segundo o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), diante da
constatação da necessidade de se “construir” sociedades sustentáveis, os sistemas
sociais atualizam-se para incorporar as várias especificidades que a dimensão
ambiental exige; dessa forma destaca que o sistema jurídico cria um “direito
ambiental”, o sistema tecnológico cria uma “tecnologia eco-eficiente”, o sistema
econômico potencializa uma “economia ecológica”, o sistema político oferece uma
“política verde” e o sistema educativo fornece uma “educação ambiental”
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003).
Nesse contexto, onde os sistemas sociais atuam na promoção da mudança
ambiental, a educação assume posição de destaque para construir os fundamentos
da sociedade sustentável, apresentando uma dupla função a essa transição
societária: propiciar os processos de mudanças culturais em direção à instauração
de uma ética ecológica e de mudanças sociais em direção às estratégias de
enfrentamento da problemática ambiental, para surtirem o efeito desejável na
construção de uma sociedade sustentável.
Evidenciando tais princípios, Carvalho (2004) acredita que a educação
ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber ambiental
materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de
mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da
apropriação e do uso da natureza.

A Educação Ambiental é um processo onde as pessoas não só aprendem,
mas apreendem como funciona o ambiente, como o ser humano é dele dependente,
como o afeta e como promove a sua sustentabilidade (DIAS, 2002).
Para Jacobi (2003), o processo da educação ambiental assume cada vez
mais uma função transformadora, na qual os indivíduos se tornam corresponsáveis
no desenvolvimento e alcance de um objetivo essencial que é o desenvolvimento
sustentável.
Considerando esses princípios, torna-se relevante o papel da escola quanto
ao direcionamento para uma prática de cidadania ativa, fazendo com que esse
cidadão perceba-se inserido no problema e que, por meio da ação local, coletiva e
organizada, busque a compreensão e a superação das causas dos problemas
ambientais que o rodeiam.

6.1.3 Programa Agenda 21 e sua relevância para o desenvolvimento deste projeto

A errônea visão de que os recursos naturais, excencialmente a água, são
inesgotáveis começou a ser dismistificada somente a partir dos anos 70, quando
começou a discutir com mais atenção, sobre processo ou a forma com que a
industrialização mundial vinha acontecendo. A passos lentos, a questão ambiental
passou a ser discutida em vários países (BARBIERI, 2003).
Segundo Barbieri (2003), o programa Agenda 21, começou a ser elaborado
no final da década de 1940, onde foi instituida a Declaração Universal dos Direito
Humanos. Trata sobre os direitos humanos, o direito à dignidade e a um ambiente
equilibrado e saudável. Esse programa logo tornou-se uma importante ferramenta
tecnológica na busca da tão falada sustentabilidade, tendo como finalidade diminuir
a fome, a miséria, a exclusão social e a degradação do meio ambiente. É um
documento bastante extenso, dividido em 4 seções e 40 capítulos que abordam as
mais diversas questões como por exemplo, as questões sociais do desenvolvimento
sustentável e as dimensões ambientais, os meios para implantar os programas e as
atividades nele recomentadas.
O Programa Agenda 21 não é um tratado ou um documento capaz de impor
sansões e/ou vículos obrigatórios ao governos, mas sim, consiste num plano de
ações não obrigatório, cuja implementação depende da mobilização social e da
vontade política dos governantes (BARBIERI, 2003).

No Brasil, esse processo de busca por novos paradigmas tornou-se mais
evidente a partir da Eco-92, onde participaram vários países. Por meio da realização
desse Fórum, foi elaborado o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global, que considera a E.A. como um processo
de aprendizagem permanente, assim reafirmando também, ações e valores que
contribuem para a transformação humana e social no intuito de conservação do
meio ambiente.
Para Barbieri (2003), a E. A. com certa urgência, deve gerar mudanças na
qualidade de vida e maior consciência na conduta pessoal, devendo também
basear-se num pensamento inovador e crítico, tendo como principal propósito formar
cidadãos com consciência de suas ações, que refletem de forma local e global.
Durante essa Conferência, exceto alguns países desenvolvidos (como os
Estados Unidos), cerca 170 paises (componentes da América Latina, América do
Sul, grande parte dos países da Europa),

assinaram um documento que

representava as diretrizes em esforços comuns, onde os mesmos (governos e civís)
passariam a propor e desenvolver ações que pudessem associar desenvolvimento à
proteção ambiental. A Agenda 21 foi um dos principais resultados dessa
conferência. Cabe aqui ressaltar que esse documento não tem caráter normativo,
mas sim reflexivo.
Como ações prioritárias da Agenda 21 no Brasil destacam-se os programas
de inclusão social (com o acesso de toda a população à educação, saúde e
distribuição de renda), a sustentabilidade urbana e rural, a conservação dos
recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo ao
desenvolvimento sustentável.
Há três capítulos constituintes do Programa Agenda 21 que, em especial,
ajudaram a fomentar a idéia do desenvolvimento deste projeto. Trata-se dos
capítulos 6 e 21, que dispõem respectivamente sobre: a proteção e promoção as
condições da saúde humana e o manejo ambientalmente saudável dos resíduos
sólidos e questões relacionadas com o esgoto. O capítulo 36 dispõe sobre a
promoção do ensino, da importância que esses centros educacionais tendem a
desempenhar frente ao processo de conscientização pública.
Segundo Barbieri (2003) em qualquer um dos âmbitos local, regional e
nacional, o desenvolvimento de E.A. deverá contribuir para a promoção,
conservação e a melhoria do meio ambiente, preservar (conservar) os sistemas

ecológicos,
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os

conhecimentos

em

programas

de

formação

complementar e que permitam estabelecer relações mais apropriadas sobre uma
base interdisciplinar.
No contexto desses capítulos, a saúde está vinculada à melhoria ambiental e
socioeconômica, mas que para tanto são necessários esforços na melhoria da
educação, habitação e obras públicas; porém se torna necessário um “engajamento”
coletivo, ou seja, setores públicos e privados devem juntos concentrar esforços,
promover ações de melhorias e, principalmente, de prevenção a doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadeuado.
Pelo exposto, se faz necessário concentrar esforços para melhor investir na
área da educação, principalmente ao que diz respeito ao conhecimento e
consciência do professor sobre a problemática ambiental, pois os resultados tendem
a ser obtidos em médio e longo prazo. Ter restritos conhecimentos a respeito da
Educação Ambiental é o mesmo que regredir no processo educativo até então
alcançados.
Barbieri (2003) enfatiza que tem-se o desenvolvimento de E.A. como um dos
elementos mais críticos e consideráveis para se combater a crise ambiental
instalada mundialmente. Pois é por meio dela que se torna possível desenvolver
novos conceitos, valores, habilidades e atidudes, propiciando assim à molhoria da
qualidade de vida, permitindo com isso ter-se um ambiente mais equilibrado.
A prioridade zero do Programa Agenda 21 é a satisfação das necessidades
de atendimento primário da saúde da população mundial. Partindo desse
pressuposto, Barbieri (2003) destaca que satisfazer as necessidades sanitárias
básicas, proporcionar serviços especializados de saúde ambiental e coordenar a
participação dos cidadãos, são fatores importantes para o alcance deste objetivo.
Com relação ao tratamento do esgoto propriamente dito, programas como os
descritos na Agenda 21, propõem objetivos para encontrar meios de tratar e
depositar tais resíduos com segurança, assim como meios de minimizar a geração
dos mesmos, cuja disposição final produz impactos ao meio ambiente. Para isso, os
governos devem estabelecer mecanismos de financiamento para o desenvolvimento
dos serviços de manejo dos recursos (BARBIERI, 2003).
O Programa Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional
e localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela

sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio
ambiente.
Partindo-se das premissas do Programa Agenda 21, entende-se que,
desenvolver uma Agenda 21 local para ser aplicada por meio de influência da
escola, tanto nos recintos escolares, como no meio familiar e social onde tal
influência é exercida, visa da mesma forma a sustentabilidade social e econômica,
atendendo às necessidades humanas para uma vida digna e a proteção do meio
ambiente, tanto o ambiente utilizado pelos cidadãos, como formados pelos
ecossistemas dessa localidade.

6.2 Saneamento ambiental

A clássica definição de saneamento baseia-se na formulação da Organização
Mundial da Saúde, onde pressupõe que o saneamento corresponde ao controle de
todos os fatores que exerçam ou possam exercer efeitos nocivos ou prejudiciais
sobre o bem estar físico, mental ou social do ser humano.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 225 do Capítulo do Meio Ambiente
estabelece que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]” (BRASIL,
1988).
Nesse intento, Heller (1998) destaca que a tendência predominante no Brasil
tem sido a de considerar como integrantes do saneamento as ações de
abastecimento de água às populações (em quantidade suficiente e com qualidade
de potabilidade), esgotamento sanitário (compreendendo a coleta dos esgotos
gerados pelas populações e sua disposição de forma compatível com a capacidade
do meio ambiente em assimilá-los), limpeza pública (incluindo todas as fases de
manejo dos resíduos sólidos domésticos, até sua disposição final, compatível com
as potencialidades ambientais), drenagem pluvial (procedimentos que permitam a
condução das águas pluviais, de forma a minimizar seus efeitos deletérios sazonais
sobre as populações e as propriedades) e o controle de vetores de doenças
transmissíveis, especialmente artrópodes e roedores. Ou seja, cabe ao poder
público desenvolver e aplicar obras e serviços especializados que tenham por
finalidade proteger e melhorar as condições de vida de sua população.

Cabe aqui ressaltar que na prática, no Brasil ainda verifica-se enorme
carência de cobertura na implementação dessas ações, que são essenciais a tão
esperada sadia qualidade de vida.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007), a
existência de esgotamento sanitário é fundamental na avaliação das condições de
saúde das populações, pois o acesso ao saneamento básico é essencial para o
controle e a redução de doenças e associado a outros fatores como saúde e
educação, se torna um bom indicador de desenvolvimento sustentável. Melhor
caracteriza a qualidade de vida da população, acompanha o desenvolvimento e
aplicação das políticas públicas de saneamento básico e ambiental, ressalta as
diferenças entre as zonas rural e urbana.
Os tipos de esgotamentos sanitários considerados adequados à saúde
humana e ao meio ambiente são; os que tem acesso dos domicílios à rede coletora
de esgoto e às fossas sépticas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2007). E destacam as principais características destes dois
processos de esgotamento sanitário (tanto do esgotamento por meio do sistema
coletivo, quanto das fossas sépticas):
•

o sistema coletivo de esgotos: é composto por, redes coletoras de esgotos
sanitários, estas por sua vez são um conjunto de canalizações destinadas
à coleta e transporte de esgotos domésticos e industriais a um destino
conveniente, os esgotos são transportados por esses “ramais prediais das
edificações” para os coletores secundários, desses para os coletorestronco e, daí, para o interceptor, que é a tubulação final da rede, a qual
margeia cursos d’água, canais ou mar, e que encaminha os esgotos à
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Portanto; nesse tipo de
sistema há uma rede coletora que recebe os esgotos provenientes das
edificações (residenciais ou não), interliga-se a um grande duto
(denominado coletor tronco, que margeia um corpo d’água), que leva o
esgoto até uma ETE, esta por sua vez, após promover o tratamento desse
efluente, finalmente o devolve ao meio (geralmente um rio próximo),
conforme Figura 3.

Ligação domiciliar
Rede coletora
Coletor tronco

interceptor

Estação de
tratamento ETE

Corpo d’água
Figura 3 – Demonstrativo de funcionamento de um sistema coletivo de
esgoto
Fonte: Elaborada pela autora - adaptação de Bonatto (2000)

•

as fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto nas
quais são feitas a separação e transformação da matéria sólida contida no
esgoto. Conforme Figura 4, as fossas sépticas evitam o lançamento dos
dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascente ou mesmo na
superfície do solo;

Figura 4 - Demonstrativo de funcionamento de uma fossa
séptica vertical
Fonte: Elaborada pela autora, adaptação de Linhares e
Gewandsznajder (2006)

o esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que
recebe os esgotos (dejetos e água servidas), retém a parte sólida e
inicia o processo biológico de purificação da parte líquida (efluente).
Mas é preciso que esses efluentes sejam filtrados no solo para
completar o processo biológico de purificação e eliminar o risco de
contaminação;
o as fossas sépticas não devem ficar muito perto das moradias (para
evitar mau cheiro) nem muito longe (para evitar tubulações muito
longas). A distância recomendada é de 4 metros. Elas devem ser
construídas do lado do banheiro, para evitar curvas nas
canalizações. Também devem ficar num nível mais baixo do terreno
e longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água
(no mínimo 30 metros de distância), para evitar contaminações, no
caso de eventual vazamento;
o o tamanho da fossa séptica depende do número de pessoas da
moradia. Ela é dimensionada em função de um consumo médio de

200 litros de água por pessoa, por dia. Porém sua capacidade
nunca deve ser inferior a 1000 litros.
Durante o período de estudo (1992/2006), desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2007) para o levantamento das condições de
saneamento no Brasil, foi constatado que cerca de setenta e sete por cento das
áreas urbanas da população brasileira eram providas de rede coletora de esgoto
(que aumenta gradativamente) e fossas sépticas (que vem se mantendo estável,
com tendência à queda).
Nas zonas urbanas, a prevalência do tipo de esgotamento é a rede coletora
com cerca de 54% e nas zonas rurais a predominância ainda são as fossas sépticas.
De acordo com a amostragem nacional, cerca de 53% da população brasileira
é atendida por algum tipo de esgotamento sanitário. É desse total que estão
concentrados os quase 54% da população atendida por este serviço. Portanto, de
um modo geral esse percentual ainda está muito aquém do que se espera ter de um
país com em ascensão como é o Brasil, conforme a tabela 1 (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).
Tabela 1 - Tipos de esgotamento sanitário, percentual em São Paulo e Brasil, no período
de 1992 a 2006
Esgotamento por
Rede Coletora

Esgotamento por
Fossa Séptica

Outros (inadequados) ou
não possui nenhum tipo
de esgotamento

Zona Urbana
(Brasil)

54,4%

23.5%

22%

Zona Rural
(Brasil)

4,2%

16,1%

79,7%

São Paulo

87,5%

6,2%

6,3%

Regiões

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007)

Em Taboão da Serra, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2007), o percentual de esgoto coletado chega a 69%; porém todo esse
efluente coletado é lançado diretamente nos corpos d’água sem nenhum tratamento.
A Prefeitura de Taboão da Serra (2008), segundo o seu Plano Diretor
Municipal, descreve que serão construídas as redes de interligação que conduzirão
o esgoto até a ETE de Barueri, e com isso o córrego Poá (que corta toda a cidade e
margeia muitas das ruas dos bairros atendidos pela U.E. estudada), tende a ser um

dos primeiros beneficiados. E ainda descreve que tal obra ao ser finalizada terá a
capacidade de transportar à ETE de Barueri cerca de 80% do efluente atualmente
coletado.
Cabe aqui salientar que na região da qual faz parte este estudo, a obra de
construção desses dutos, que futuramente receberão parte dos efluentes para
conduzi-los a ETE de Barueri, iniciou-se no final do ano de 2011.
Nota-se que o acesso a sistemas adequados de esgotamento sanitário é
fundamental para a proteção das condições da saúde humana, pois possibilita o
controle e a redução das doenças relacionadas às águas contaminadas por
coliformes fecais.
Embora a coleta de esgoto traga significativa melhora de qualidade ambiental
do entorno das áreas residenciais atendidas, não é capaz de eliminar os efeitos
danosos ao meio ambiente decorrentes do lançamento de esgoto em corpos d’água.
Além disso, o não tratamento adequado do esgoto favorece a emissão de gases
poluentes que contribuem para o efeito estufa, por exemplo, o gás metano (CH4).
Sendo que até o ano 2000, apenas trinta e cinco por cento do esgoto era tratado em
relação ao coletado. Em São Paulo este índice era de cerca de quarenta por cento
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).

6.2.1 Tratamento de esgoto

O tratamento dos esgotos sanitários se dá por combinações de processos;
físico, químico e biológico que reduzem a carga orgânica do esgoto antes do seu
lançamento em corpos d’água.
O tratamento secundário consiste na remoção do material mais grosseiro da
matéria orgânica particulada e de parte da matéria orgânica dissolvida do efluente. A
fossa séptica é considerada uma forma de tratamento de esgoto secundário.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007), para o
tratamento de esgoto são consideradas algumas variáveis, tais como:
•

o volume de esgoto coletado/dia e volume de esgoto submetido a algum
tipo de tratamento, mesmo que seja secundário;

•

a coleta e o transporte do esgoto: pode ser por rede unitária ou mista,
pública de coleta conjunta (águas de chuva e esgoto – galerias pluviais),
rede separadora (água de chuvas e esgoto sanitário), rede condominial,

que se trata de uma rede interna que se conecta a um único ponto até a
rede da rua.
No Brasil, o percentual de tratamento do esgoto ainda é muito baixo,
considerando o total de resíduos que é produzido e muitas vezes lançado
diretamente nos corpos d’água e no solo.
De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2002 apud INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007),
apresentada no Plano Nacional de Recursos Hídricos, 47,8% dos municípios não
coletam nem tratam os esgotos. Entre os 52,2% dos municípios, ocorre o serviço de
coleta, 20,2% coletam e tratam o esgoto coletado e 32% só coletam. Entre os
distritos que possuem coleta de esgoto sanitário, pouco mais de 1/3 tratam o esgoto
sanitário (33,8%). O restante (66,2%) não dão nenhum tipo de tratamento ao esgoto
produzido.
No Plano Nacional de Recursos Hídricos, é destacado ainda que nesses
distritos, o esgoto é despejado in natura nos corpos de água ou no solo,
comprometendo a qualidade da água utilizada para o abastecimento, irrigação e
recreação. Do total de distritos que não tratam o esgoto sanitário coletado, a maioria
(cerca 84,6%) despeja o esgoto nos rios. Nas regiões Norte e Sudeste, o número
sobe para 93,8% e 92,3% respectivamente. No referido Plano é relatado também
que, nas últimas décadas, o Brasil teve "ganhos significativos em relação ao
aumento da distribuição de água", mas "não houve avanços expressivos na coleta e
tratamento de esgotos. Se hoje 52,2% dos municípios têm o serviço de coleta, onze
anos antes, em 1989, esse número era de 47,3% (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).

6.2.1.1 Doenças relacionadas ao esgotamento ambiental inadequado

As Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI)
podem estar relacionadas não só ao esgotamento sanitário inadequado, mas
também por contaminação de resíduos sólidos, má condições de moradia,
abastecimento de água deficiente e consequentemente má higiene (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).
Doenças parasitárias são um indicador das condições de vida de populações
e representam um dos mais sérios problemas de saúde pública. Muitos se tornam

incapacitados para o trabalho, perpetuando assim a miséria, e evidenciando o ciclo
pobreza-doença. Romper esse ciclo exige investimentos nas áreas de saúde,
educação e saneamento.
Esse tipo de doença afeta mais os países “pobres” por diversas razões, entre
elas destacam-se:
•

alimentação

deficiente;

o

organismo

dessas

populações,

como

consequência, se torna mais suscetível ao ataque de parasitas;
•

saneamento básico precário; sujeitos as más condições, os dejetos (fezes
e urina) contendo ovos, cistos ou larvas de parasitas, contaminam o solo,
a água, os alimentos e infectam animais que servem de alimento ou que
mantém contato direto com o ser humano.

No Quadro 1 a seguir destacam-se as principais doenças relacionadas ao
saneamento ambiental inadequado.
Categoria de Doenças

Tipo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarréias
Febres entéricas
Hepatite A
Dengue
Doença de Chagas
Febre Amarela
Filariose linfática
Leishmanioses (tegumentar e visceral)
Malária

Transmissão por meio
do contato com a água

•
•

Esquistossomose
Leptospirose

Transmissão por causa
da má higiene

•
•
•

Conjuntivites
Tracoma
Micoses superficiais

Geo-helmintos e
teníases

•
•

Helmintíases
Teníases

Transmissão Feco-oral

Transmissão por
inseto vetor

Quadro 1 - Principais doenças destacadas, como doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007)

É importante ressaltar que os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (2007), podem não retratar com fidelidade a realidade
brasileira. A qualidade dos dados coletados é dependente das condições do sistema
de vigilância epidemiológica, que nem sempre retrata a realidade. Na maioria das
vezes, depara-se com populações que o acesso à rede de saúde é impossibilitada
e/ou muito precária.
Assim, provavelmente muitos desses casos não foram registrados, como o
que foi observado na periferia de Taboão da Serra, pois uma grande maioria de
habitantes queixa-se ou apresenta sintomas relativos a tais doenças, mas quase
sempre é o “chá caseiro” que tende a resolver o problema.

7 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSONANTES

Na região metropolitana de São Paulo, principalmente nas suas periferias, os
terrenos destinados à construção de prédios públicos, sobretudo de unidades
escolares, geralmente são muito acidentados e de pouco valor comercial. Embora
sejam locais dotados de acentuada precariedade, tal situação não impede de se
“tornarem” favoráveis à implementação de tecnologias sustentáveis, que por meio de
ações coordenadas e associadas (entre entidades civis e poder público) possam se
tornar um incentivo a melhoria da apreensão significativa do processo educativo
concernente à Educação Ambiental.
Devido à similaridade e importância contextual, destacam-se aqui alguns
estudos e projetos que evidenciam a viabilidade de se desenvolver ações integradas
entre poder público e comunidade, para entender e gerir os problemas locais,
materializados em exemplos, de certa forma, bem sucedidos.

7.1 Projeto de esgotamento sanitário implementado em Curitiba- PR
Esse projeto consiste num estudo desenvolvido pelo engenheiro sanitarista
Almir Bonatto (2000). Trata-se da análise de um sistema de esgotamento sanitário
alternativo para uma região periférica de Curitiba, PR, pois antes da implementação
desse sistema não havia nenhum outro e, consequentemente, as queixas de
problemas decorrentes que agravavam a baixa qualidade de vida local eram
constantes.
O sistema analisado trata-se de uma rede de esgotamento sanitário feito por
meio de fossas sépticas coletivas. Essas fossas sépticas foram instaladas de uma
forma em que estivessem conectadas à rede de esgotamento sanitário de
aproximadamente doze residências.
O propósito do uso da fossa séptica foi eliminar parte da carga orgânica e
reduzir os sólidos dos efluentes lançados.
O sistema de tratamento utilizado nesse caso possui tecnologia simples:
transporte do meio líquido por gravidade e o acúmulo de material sólido em fossas
sépticas, onde se processa a ação biológica de decomposição da matéria orgânica
resultando em subprodutos como água e gases.

Cada coletor tem pequeno diâmetro (aproximadamente 10 cm) e a rede é
instalada a pouca profundidade, o que torna o sistema mais econômico do que o
convencional.
Trata-se de uma alternativa em baratear os custos e solucionar, mesmo que
provisoriamente, a coleta e tratamento dos esgotos domésticos em áreas onde a
população não tem condições de arcar com os investimentos que o sistema
convencional requer.
Para garantir a eficiência desse Sistema em Curitiba, a Secretaria Municipal
de Saneamento se responsabilizou pela sua manutenção preventiva, por meio do
esgotamento anual das fossas sépticas, da avaliação por meio do monitoramento e
da desobstrução dos possíveis entupimentos.
Bonatto (2000) destaca ainda que passados alguns meses da implantação do
sistema, percebeu-se uma baixa significativa nos índices de doenças relacionadas
ao esgotamento ambiental inadequado. É importante ressaltar que o aparente
sucesso da aplicação de tal estudo se deu mediante o direto envolvimento: do poder
público e da comunidade local.

7.2 Estudos sobre o comportamento do consumo de água em escolas públicas
Pedroso et al. (2007), por meio de informações obtidas junto aos órgãos:
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) e escolas
públicas (quando possível), desenvolveram um estudo com o intuito de entender o
por quê nessas instituições (as escolas) ocorriam alto consumo de água, muitas
vezes gerado pelo desperdício. Fato bastante controverso, uma vez que a escola
deveria ser um local onde se desenvolve e segue, entre outros exemplos, o respeito
ao Meio Ambiente.
Como resultados obtidos, destacaram-se alguns fatores principais que
corroboraram para o elevado índice de consumo de água (PEDROSO et al., 2007).
Na maioria das escolas pesquisadas foram constatados os seguintes fatores:
•

a padronização das construções, que na maioria das vezes não
“respeitavam” a topografia ou aspectos de viabilidade para as instalações
hidráulicas;

•

o emprego de materiais de baixa qualidade;

•

a ausência ou demora na execução de manutenção preventiva;

•

a burocracia e a falta de consciência dos gastos efetivos do próprio
sistema educacional, talvez porque a escola não detém autonomia para
gerir esse tipo de gasto.

A prerrogativa do estudo citado por Pedroso et al. (2007) foi para que,
posteriormente com os resultados, os órgãos competentes pudessem adotar as
medidas cabíveis para sanar ou, ao menos, mitigar o desperdício de água
constatado nas escolas.
Partindo da triste coincidência e recorrência, Scherer (2003) tratou de propor
à Secretaria Municipal de Educação algumas diretrizes referentes ao uso racional
de água em escolas públicas. Em seu trabalho, deixa claro que a ideia é fazer com
que as tecnologias sustentáveis fossem implementadas nas escolas, não só para
diminuir o desperdício de água, mas como intuito de auxiliar na qualidade de vida
dos alunos, pois ele entende que a escola pode e deve ser um exemplo a ser
seguido pela comunidade, sendo ela uma reprodutora do contexto social vigente.
Em seu estudo, Scherer (2003) descreve Joinville como sendo uma das
cidades que possuem essa filosofia, para com a educação, em respeito ao meio
ambiente. E no decorrer de seus estudos pode constatar que o município havia
adotado as tecnologias sustentáveis (instalação de dispositivos econômicos quanto
ao uso dos recursos naturais, em destaque a água) em todas as suas escolas,
contribuindo assim para uma prática educativa mais eficiente, além do que
proporciona, progressivamente, ao “aluno atuante” o processo de internalização do
conceito de uso consciente dos recursos naturais e valorização do meio ambiente,
contribuindo assim, para que este “ator” possa ser um agente disseminador, para
fora do ambiente escolar, das ideias e ações praticadas dentro dos muros da
escola.
Dessa forma, coloca os processos educativos como fomento à organização
comunitária, que visam solucionar problemas locais, objetivando também contribuir
com a melhoria da qualidade de vida da população por meio da conservação do
meio ambiente (SCHERER, 2003).

7.3 Educação Ambiental como instrumento de transformação comunitária

O referido projeto foi intitulado “Recuperação Ambiental, Participação e Poder
Público: uma Experiência em Campinas” desenvolvido no período de 2003 a 2006,
apresentado por um grupo de pesquisadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) (COSTA-PINTO; QUERINO; VIEIRA, 2006).
Envolveu pesquisadores e técnicos de vários órgãos, tais como: Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), Instituto de Geociências (IG) da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e Prefeitura Municipal de Campinas, além da colaboração do
Instituto Florestal e de duas universidades (Universidade de Brasília (UnB) e São
Marcos (Campus de Paulínia-SP)).
Trata-se de um projeto apoiado na implementação da Educação Ambiental
que buscou compartilhar algumas considerações a respeito da realização de
atividades educativas que visaram a potencialização dos indivíduos e de
comunidades, como na favela Vila Brandina, Campinas, SP (localizada no Parque
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim), que vivem em áreas de preservação.
O objetivo central do projeto foi o de elaborar um diagnóstico socioambiental
da Bacia do Ribeirão das Anhumas, com a participação dos setores organizados da
sociedade civil, de modo a gerar subsídios para a elaboração de políticas públicas
para assim realizar ações que viessem a contribuir de fato com a melhoria da
qualidade de vida e com a conservação ambiental local.
Costa-Pinto, Querino e Vieira (2006) relatam que embora o eixo central das
discussões tivesse apelo para a participação popular e vislumbrassem a ampliação
da consciência por parte da comunidade a respeito da sua própria realidade
(objetivando assim possibilitar o incremento da potência de ação dos sujeitos), as
entidades responsáveis por implementar as ações de recuperação junto as
comunidades, pouco se atentaram para as reais necessidades e anseios dessa
população, pois apresentavam “soluções” prontas (de certa forma impondo-as e
“ditando” como deveriam ser feitas as melhorias locais), tendo a comunidade como
objeto de intervenção e não como uma parceira para construir a proposta de
mudança.
Em consonância com as prerrogativas de vários estudiosos em educação,
Costa-Pinto, Querino e Vieira (2006) descrevem que esse tipo de “escolha
pedagógica” para o desenvolvimento das ações na localidade impossibilita a

construção do que chamam “qualidade política”, assim entendendo que as ações de
Educação Ambiental devem “problematizar a relação entre conservação ambiental e
bem estar social, partindo do desenvolvimento de capacidades e competências
locais para o enfrentamento dos problemas”, sendo este um caminho para
incrementar a potência de ação dos grupos e indivíduos.
Costa-Pinto, Querino e Vieira (2006) destacam nesse relatório vários
problemas apontados pela comunidade que, segundo eles, não receberam a devida
importância frente à situação ocorrente no local. Dentre as várias dificuldades
relatadas se destacaram: ruas que não possuem coleta de lixo e esgoto,
intensificando os casos de doenças relacionadas; a existência de uma galeria de
água pluvial (construída pela Prefeitura de Campinas) próximo à horta comunitária,
drenando água da rua para dentro da área de nascentes; inexistência de creches no
local (única que havia no local deverá ser fechada, pois está em um uma área do
Estado de forma irregular).
Após o período de levantamento diagnóstico relativo aos problemas relatados
pela comunidade, os pesquisadores do referido projeto destacaram algumas
situações em que o processo de revitalização e reflorestamento da área pudesse
ocorrer de forma interativa (comunidades e órgãos públicos) e a contento, como por
exemplo; considerar a possibilidade de criação de praças e implantação de um
espaço de educação permanente, onde tal espaço compreendesse a construção de
um complexo, com estrutura para oferecer cursos, palestras, oficinas, etc.
Costa-Pinto,

Querino

e

Vieira

(op.

cit.)

salientam

que

durante

o

desenvolvimento dos estudos, foram intensificados os encontros entre o grupo de
pesquisadores e os moradores da comunidade, com o intuito educativo e de
propositura de ações. Algumas delas foram implementadas e demonstraram boas
possibilidades de êxito, como por exemplo, a instalação de hortas comunitárias
associadas à revitalização das matas ciliares dos córregos existentes na área. Esse
fato, entre outros fatores, contribuiu significativamente para a diminuição do lixo na
localidade. Porém, uma das maiores dificuldades encontradas para a obtenção de
maior êxito dessas ações, foi a falta de comprometimento do poder público, pois os
incentivos ocorriam de modo pontual, sem proporcionar fomento para dar
continuidade as ações implementadas.

7.4 Educação Ambiental por projetos: água hoje e sempre; consumo sustentável.
Secretaria de Estado da Educação 2004 a 2007

Por meio do respectivo trabalho, Gardel (2009) analisa a implementação do
Projeto: Água hoje e sempre; consumo sustentável, desenvolvido pela Secretaria de
Estado da São Paulo, nos anos de 2004 a 2007. Descreve que apoiou-se nas
teorias críticas de currículo (plano estruturado de ensino-aprendizagem, que inclui
objetivos ou resultados de aprendizagem que se pretende alcançar, conteúdos a
ensinar e/ou experiências de aprendizagem a promover), sobre o desenvolvimento
de projetos interdisciplinares e de educação ambiental. Traça como objetivo central
de sua pesquisa a importância de investigar se os professores do Ensino Básico
desenvolveram projetos interdisciplinares, tendo como ponto de partida uma
problemática local, integrando-a em um contexto da bacia hidrográfica onde se
localiza o município da escola, dessa forma poderia com os alunos ter refletido sobre
as questões socioambientais regionais e proposto, junto à comunidade escolar,
soluções para transformar o ambiente escolar e o seu entorno.
Para tanto, num primeiro momento, sob forma quantitativa, foram aplicados e
aferidos questionários de 180 Professores Coordenadores de Oficinas Pedagógicas
(PCOPs) das 89 Diretorias de Ensino e de 637 professores, pelo software da
Secretaria de Educação. E em um segundo momento optou-se por uma pesquisa
qualitativa com entrevista de grupo, com 11 professores apenas.
Em vários casos, Gardel (2009) evidenciado certa resistência de professores
e diretores para o trabalho com projetos, aponta que tal resistência possa ter
ocorrido em razão de desconhecimento e até da falta de identidade profissional com
a escola. Não descartando, inclusive, a necessidade de reformulação no currículo,
da concepção de formação inicial e continuada dos professores para assegurar a
inserção da Educação Ambiental na Educação Básica.
Gardel (2009) evidencia ainda, que os objetivos da pesquisa foram
alcalçados, pois por meio dos professores que desenvolveram e aplicaram os seus
projetos sob tais vertentes foi demonstrado que, para esse público, ampliou-se o
processo de concepção de meio ambiente, de sensibilização e de conscientização
dos alunos, tornando-os mais responsáveis e protagonistas.

8 A PROBLEMATICA AMBIENTAL DETECTADA NA UNIDADE

ESCOLAR

ESTUDADA

As condições de saneamento ambiental observadas na região atendida pela
U.E., ora estudada, foram determinantes para o desenvolvimento deste estudo, pois
retratam a precariedade social em que muitas famílias ainda vivem e, essa
precariedade consequentemente interfere na qualidade do processo de aprendizado
do público alvo – o aluno.
Isso por sua vez, tornou-se uma preocupação de como se discutir a
necessidade de se adotar medidas e ações que propiciem o desenvolvimento
sustentável numa comunidade. À priori por meio da sensibilização do corpo discente
de uma escola pública (E. E. Rev. Almir Pereira Bahia, situada numa zona periférica
do município de Taboão da Serra); pautando-se na prerrogativa de que o acesso à
informação e à Educação Ambiental representa a possibilidade de garantir
mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais
que sustentam as comunidades (JACOBI, 2003).
Em maio de 2007, iniciou-se o levantamento de dados que permitiu o
diagnóstico da problemática local. Período em que a U.E. em referência, apresentou
um expressivo número de ausências de alunos, que por meio dos relatos dos pais
e/ou responsáveis (várias comprovações feitas por meio de atestados médicos),
ausentavam-se em decorrência de doenças, que em muito se caracterizavam,
devido ao esgotamento sanitário inadequado. Fato curioso, pois aparentemente a
região circunvizinha mais próxima a essa unidade escolar, não demonstrava grave
precariedade quanto ao saneamento básico.
Entendendo que a situação instalada, indiretamente, influenciava no processo
de aprendizagem dos alunos e, no intuito de melhor compreender o que ocorria, o
levantamento de dados (sob a forma qualitativa de pesquisa exploratória) continuou
até setembro do mesmo ano.
Por meio desses relatos (fornecidos por pais e/ou responsáveis e alunos)
pode-se então verificar, que em várias ruas de alguns bairros, muitas das
residências, assim como a própria unidade escolar em estudo, não dispunham de
rede coletora de esgoto (em alguns casos, em comunidades mais carentes, o esgoto
corria a céu aberto; quando não, era lançado diretamente no córrego próximo).

Devido à forma “adotada” de esgotamento sanitário, a U. E. em estudo
constantemente sofria com a saturação das fossas, que geralmente eram drenadas /
esgotadas após a ocorrência do transbordo. Essa situação causava enorme
transtorno, pois geralmente resultava na suspensão das atividades do período,
quando não, do dia letivo. E mesmo providenciando a limpeza, é provável que essa
situação favorecesse a contaminação do ambiente, podendo até ser um dos fatores
contribuintes para a recorrência de doenças que constantemente eram observadas.
Com base nesses dados, o Quadro 2 demonstra as principais queixas de
doenças, suas principais características de acometimento, assim como o percentual
de alunos queixosos. Foi possível também, por meio da obtenção desses relatos,
quantificar as

recorrências de doenças que estão relacionadas ao saniamento

ambiental inadequado, que afligiram a comunidade circunvizinha e a U.E. em
estudo.
Maior
incidência em
Taboão da
Serra
Diarréias

Hepatite A

Principais Características
Sintoma geralmente decorrente de infecções gastro-intestinais,
causadas por parasitas. Em regiões que apresentam
precariedade no sistema de saneamento básico é muito comum
a insidência de:
- Cólera (Vibrio cholera) com suporte na água: agente causador
da doença é transportado diretamente na água que a pessoa
consome. Sintomas mais comuns; diarreia abundante, vômitos
ocasionais, rápida desidratação, acidose, cãibras musculares e
colapso respiratório.
- Amebíase (Entamoeba histolytica) causa disenteria aguda,
com febre, calafrios e diarreia sanguinolenta.
- Gastroenterite viral (Rotavírus) geralmente causada pela
ingestão de alimentos ou água contaminada. Principais
sintomas; diarreia, vômitos, levando à desidratação grave.
É uma inflamação do fígado (hepatite) causada por um vírus
chamado Vírus da Hepatite A (HAV). Pelo seu modo de
transmissão, esse tipo de hepatite é típico de áreas menos
desenvolvidas, com más condições de higiene e falta de
saneamento básico. Nesses locais, incluindo a maior parte do
Brasil, predomina em crianças pequenas (2 à 6 anos), porém,
indivíduos que não tiveram a doença quando crianças, podem
adquiri-la em qualquer idade.Ocorre pela via chamada fecaloral, na maioria das vezes com fezes de pacientes
contaminando a água de consumo e os alimentos. Pode ocorrer
também por contato direto, entre pessoas que utilizam piscinas
com água mal tratada e compartilham toalhas e lençóis
imperceptivelmente contaminados por fezes, por exemplo.

Dados U.E
(2008) –
população:
1.250
14,41%
(180
casos)

(não relato)

Continua

Maior
incidência em
Taboão da
Serra
Dengue

Conjuntivites

Micoses
superficiais

Principais Características

A infecção pelo vírus, transmitido pela picada do mosquito
Aedes aegypti é uma doença infecciosa febril aguda, que pode
se apresentar de forma benigna ou grave. Isso vai depender de
diversos fatores, entre eles: o vírus e a cepa envolvidos,
infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais
como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia
falciforme). O doente pode apresentar sintomas como febre, dor
de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não
apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas
vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor
abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem
indicar a evolução para dengue hemorrágica. Esse é um quadro
grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser
fatal. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos
de acúmulo de água, locais propícios para a criação do
mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não
acumular água em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas,
jarros de flores, garrafas, caixas d’água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.
A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva ocular, ou seja, da
membrana transparente e fina que reveste o branco dos olhos e
o interior das pálpebras. Causada, sobretudo, por vírus, a
doença geralmente começa em um dos olhos e, em 3 a 4 dias,
passa para o outro também, durando de uma semana a 15 dias,
aproximadamente. Na grande maioria das vezes cursa de forma
benigna, sem deixar seqüelas. As complicações, quando
ocorrem, dizem respeito ao risco de o agente infeccioso se
disseminar pelos olhos, afetando a pálpebra ou, o que pode ser
bem mais grave, ganhando o interior do globo ocular, com
riscos de atingir o nervo óptico e comprometer a acuidade visual
do indivíduo. No entanto, essa possibilidade está mais
associada às inflamações provocadas por bactérias, que,
felizmente, são bem menos freqüentes que os processos virais.
A conjuntivite representa uma das doenças oculares mais
comuns, sendo altamente contagiosa quando sua origem é
infecciosa. Não por acaso, ocorrem com certa regularidade
verdadeiras epidemias, principalmente no verão, a má higiene é
um dos fatores preponderantes a esse tipo de infecção. Em
2004, por exemplo, somente o Estado de São Paulo registrou
mais de 65 mil casos dessa doença ocular, concentrados nos
primeiros meses do ano.
Estão incluídos os fungos dos gêneros Microsporum,
Trychophyton e Epidermophyton. São afecções produzidas por
fungos, limitadas às camadas superficiais queratinizadas ou
semiqueratinizadas da pele, aos pêlos e unhas, sem lesar o
tecido subcutâneo, ossos, articulações e órgãos internos.
Alguns fatores predisponentes que devem ser pesquisados são:
endógenos
(diabetes,
SIDA-imunodeprimido,
doenças
sistêmicas) e exógenos (umidade, má higiene, distrofias).

Dados U.E
(2008) –
população:
1.250
conclusão
2,96% - (37
casos)

11,52% - (144
casos)

0,56% - (7
casos)

Quadro 2 - DRSAI (Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado)
observadas com maior incidência na U. E.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Linhares e Gewandsznajder (2007)

É importante, mais uma vez, ressaltar que os dados aqui destacados foram
elaborados, na sua maioria, a partir dos relatos dos pais dos alunos e de atestados
médicos na época apresentados.
Quanto a hepatite A, embora na U.E. em referência não tenha sido relatado
nenhum caso, cabe lembrar que trata-se de uma patologia onde a sua melhor
constatação se de por meio de exames laboratoriais e, geralmente, numa consulta
clínica (de emergência) a sua detecção passa despercebida.
Como informado em outro momento, no período de 2008 a 2009, a U.E. em
referência foi submetida a uma intensa reforma. Essa reforma, essencialmente,
ocorreu no intento de diminuir o déficit de vagas. Corroborado com Marques (2008),
que relata a falta de vagas (principalmente para o Ensino Fundamental I e II)
ocorrentes na região, a qual a referida unidade escolar está inserida.
Aqui cabe ressaltar que para a sua execução, por meio da diretoria escolar, a
U. E. reivindicou também que se instalassem os dispositivos que minimizassem o
consumo e desperdício de água e incluísse a ligação do esgotamento sanitário do
prédio a rede pública de coleta.
O pedido de instalação de tais dispositivos como as torneiras e válvulas
“inteligentes” (econômicas) foi “prontamente” atendido. Porem o esgoto do prédio,
após a empreiteira (responsável pela obra de ampliação) ter desativado as fossas,
ficou correndo a céu aberto por vários meses, conforme as Fotografias 1 e 2. Ou
seja, o esgotamento sanitário assim ocorreu até encontrarem uma forma de
coletarem-no, uma vez que a rua em que está situada a escola ainda não dispõe de
rede coletora de esgoto.
Posteriormente a solução encontrada para o problema do esgotamento foi a de
instalarem a tubulação pela calçada abaixo, até encontrar a tubulação de esgoto de
uma rua que dispunha de rede coletora.

Fotografia 1 - Visão do esgotamento sanitário da U.E em estudo
correndo a céu aberto. “Caixa de inspeção”
construída na calçada externa da U.E. para receber o
esgoto produzido
Fonte: Crevelaro (2010)

Fotografia 2 - O esgotamento da U. E. escorrendo pelo meio fio do
calçamento
Fonte: Crevelaro (2010)

9 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA MINIMIZAÇÃO DOS
PROBLEMAS AMBIENTAIS DETECTADOS
Foi sob a perspectiva abordada por Carvalho (2004) de que por intermédio
da escola é possível despertar a sensibilização e a conscientização sobre a
importância do processo de desenvolvimento sustentável, que nestes itens
seguintes destacam-se a possibilidade de desenvolver, por meio da aplicação de
tecnologias sustentáveis em prédios públicos, uma importante e necessária
ferramenta para a abordagem de Educação Ambiental local, tanto na U.E., quanto
na comunidade circunvizinha.

9.1 Ações adotadas na U.E. após a inferência de conceitos de Educação Ambiental

As condições de saneamento ambiental observadas na região atendida pela
U.E. Rev. Almir P. Bahia foram determinantes para o desenvolvimento deste estudo,
pois retratam a precariedade social que muitas famílias ainda vivem e, essa
precariedade consequentemente interfere na qualidade do processo de aprendizado
do público-alvo, o aluno.
Conforme relatado anteriormente, foi a partir da “visualização” do problema de
saneamento ambiental da localidade estudada, e com o propósito de intensificar a
aplicação de conceitos de Educação Ambiental na escola enfocada, que em
setembro de 2007 iniciou-se o desenvolvimento do projeto elaborado pela autora
denominado: “O meu meio ambiente; ontem, hoje e o amanhã?”. O seu
desenvolvimento ocorreu na tentativa de orientar os alunos e a comunidade
envolvida, quanto às possíveis origens dos problemas por eles relatados, assim
como poderiam lidar com eles, contribuindo dessa forma para minimizar os efeitos
aparentes e consequentemente criarem mecanismos para pleitearem junto aos
órgãos públicos competentes os investimentos para as melhorias necessárias.
Este projeto teve como premissa a sensibilização do corpo discente quanto
aos problemas ocorrentes, priorizando a necessidade de internalização dos
conceitos para que, assim, os alunos pudessem se transformar em agentes
multiplicadores desses novos conceitos de “saúde e meio ambiente”. Para tanto,
foram trabalhados textos, principalmente os jornalísticos acerca das situações que
muitos deles vivenciavam cotidianamente, para que pudessem identificar quais suas

prováveis causas e, quais ações poderiam ser adotadas para minimizar os
problemas, por eles elencados.
Num segundo momento eles, juntamente com suas famílias, buscaram traçar
um perfil da região em tempos mais antigos. Esta, sem dúvida foi a etapa mais
interessante e uma das mais proveitosas do projeto, pois os alunos levantaram
dados muito peculiares, como por exemplo, fotografias da região antigamente
arborizada, descreveram nascentes que atualmente, a maioria delas, está
canalizada,

ou

simplesmente

desapareceram

devido

a

intensificação

das

construções, morros arborizados onde hoje estão suas residências, entre outras.
E por fim, após análises e discussões, com o intuito de que se adotassem
novas práticas sustentáveis, os alunos foram os protagonistas / responsáveis por
apontar ideias e sugestões sobre o que poderia ser feito para minimizar os
problemas por eles mesmos destacados, como por exemplo: o desmatamento, o lixo
espalhado pela escola e adjacências, o desperdício de água e alimento (muito
comum na U.E.), entre outros. Ficaram também responsáveis por apresentá-las aos
seus pais no evento que denominaram de “encontro para um mundo melhor”,
ocorrido no período de 26 a 30 de novembro do referido ano, conforme Fotografias 3
e 4.

Fotografia 3 - Reunião para discussão do Projeto: O Meio Ambiente ontem,
hoje e o amanhã? De 26 a 30 de Nov. de 2007
Fonte: Crevelaro (2007)

Fotografia 4 - Demonstração aos pais acerca das expectativas
futuras sobre o meio ambiente. De 26 a 30 de Nov.
de 2007
Fonte: Crevelaro (2007)

Independente da aparente resistência e até descrédito por parte de algumas
pessoas (inclui-se aqui integrantes do corpo docente), como resultado positivo
alcançado por meio dessa primeira intervenção, foi constatado que:
•

a maioria dos alunos participantes do projeto começou dentro da escola
(espera-se

que

também fora

dela)

a

desenvolver

hábitos

mais

“ecologicamente saudáveis”, como por exemplo: percebeu-se uma
melhora do aproveitamento da merenda escolar e significativa diminuição
de folhas de cadernos despendidas ao lixo e;
•

as ausências, decorrentes de doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado, continuaram a ocorrer, porem foi percebido que as
famílias passaram a buscar mais pelos serviços médicos, pois o número
de atestados apresentado aos professores aumentou sensivelmente. Tal
fato pode ter sido uma evidência de que as famílias compreenderam que
esse tipo de ação, de alguma forma, pode contribuir para que o poder
público tome ciência dos problemas relativos à saúde ocorrentes na
localidade.

Essas novas situações tornaram-se um incentivo ainda maior para o
desenvolvimento das aulas voltado às questões ambientais. E da mesma forma
fossem intensificadas, pois se percebeu que os alunos puderam de alguma forma,
vivenciar os conceitos teóricos que tangem as questões de meio ambiente, como por
exemplo, o consumo equilibrado dos recursos naturais.
Devido à aceitação e retorno obtidos, o projeto segue nos dias atuais, sendo
abordada, anualmente, uma temática diferente sobre as questões socioambientais e
consequentemente sobre a necessidade de se adotar ações que propiciem o
desenvolvimento sustentável.

9.2 Outras contribuições à comunidade escolar

A comunidade escolar em referência demonstra uma característica bastante
favorável ao desenvolvimento desses tipos de projetos “interativos” com a U. E., pois
a maioria de pais e alunos, sempre que solicitada, procura ser participante. Como
exemplo, destacam-se as reuniões que a direção escolar fez para explicitar a
importância da reforma estrutural que a mesma sofreria e, consequentemente, os
possíveis transtornos que estariam relacionados. Esse pode ter sido o principal fator
que levou-se a perceber esse relativo envolvimento, por parte dos alunos, quanto à
internalização e aplicação de conceitos acerca da “saúde ambiental” praticados na
U.E. estudada.
Política como essa, segundo Costa-Pinto, Querino e Vieira (2006) fomentam
o

desenvolvimento

de

ações

em

Educação

Ambiental,

pois

partem

do

desenvolvimento de capacidades e competências locais para o “enfrentamento dos
problemas”.
Partindo desse pressuposto e no intuito de melhor conhecer a realidade
socioambiental da comunidade circunvizinha à escola, pela autora, no ano de 2010
foi aplicado um novo questionário (agora de cunho quantitativo), objetivando abordar
situações que, de certa forma, caracterizam os envolvidos quanto às suas
perspectivas e ações mediante as questões socioambientais que direta ou
indiretamente encontram-se inseridos.
Foram coletados os dados referentes à efetiva participação de 45 pessoas,
entre elas; alunos, pais e funcionários da escola (numa faixa etária de 13 a 64 anos).
O intento de sua aplicação foi de tornar os resultados obtidos em um bom

referencial, para se trabalhar e desenvolver os conceitos de Educação Ambiental
junto à comunidade escolar em referência.
Por meio do referido questionário, conforme Apêndice A, foi possível observar
relatos de relativa melhora quanto à infraestrutura dos bairros que anteriormente
apresentavam maiores problemas quanto à disposição do esgotamento sanitário.
Porém, ficou evidente também que a maioria das pessoas ainda não consegue se
ver como parte responsável das ações que acabam promovendo a má qualidade de
vida.
Como exemplo, destaca-se o comentário de um dos alunos (garoto de, então,
13 anos) que disse residir próximo a um córrego e, por causa disso, às vezes, sofria
com problemas de enchente. Quando perguntado sobre o que ele achava que
poderia ser feito para melhorar a situação local quanto às enchentes, ele respondeu
que o certo era “entubar” o rio (referindo-se ao processo de canalização do córrego)
e quando questionado sobre a qualidade das águas e margens desse rio, para ele e
alguns outros, um rio limpo consistia apenas num rio sem “cacarecos”, ou seja, sem
entulhos como sofás velhos e garrafas pet..., portanto, o esgoto nele diretamente
lançado era pouco significativo. Isso denota pouquíssima, para não dizer total falta
de sensibilidade quanto aos problemas que os cercam.
Os dados levantados, por meio desse novo questionário, permitiram elaborar
gráficos que podem tornar mais visíveis esse tipo de reflexão referente à percepção
socioambiental da comunidade local.
Os Gráficos 1 e 2 descrevem como os entrevistados percebem as condições
de saúde sob as quais vivem. Neste primeiro, destaca-se um considerável número
de pessoas que constantemente adoecem, acometidos por algum tipo de doença
relacionadas ao saneamento ambiental ineficiente, como exemplo, destacam-se as
diarreias, conjuntivite e dengue.
É preocupante o número e o tipo de recorrências, pois geralmente ocorrem
independentemente dos casos considerados como surtos endêmicos. Em ambos, as
pessoas relatam que as crianças e jovens são os mais acometidos.
Nos dias atuais ainda é recorrente ocorrerem surtos principalmente de
conjuntivites e dengue nos alunos das comunidades atendidas pela U.E em estudo.

Doenças relacionadas ao esgotamento
sanitário ambiental deficitário
Constantemente apresenta

Raramente apresenta / Não apresenta

46,70%

53,30%

Gráfico 1 - Refere-se ao número de relato de casos ocorrentes de doenças
relacionadas ao esgotamento sanitário ambiental deficitário na
comunidade atendida pela U.E em estudo
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Gráfico 2 - Apresenta os tipos de doenças recorrentes relacionadas ao
esgotamento sanitário ambiental deficitário, descritas pela
comunidade da U.E. estudada
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Quanto à percepção e valorização da escola e do meio ambiente em que
vivem, os dados apontam as informações elaboradas a partir de quesitos pautados
em questões que influem no desenvolvimento socioambiental, tais como: a
naturalidade e escolarização dos envolvidos, e percepção ambiental quanto à
infraestrutura do bairro, entre outros.
O Gráfico 3 retrata

a naturalidade dos entrevistados. Os relatos são

condizentes com a vivência de pessoas mais jovens (como foi a maior parte dos
entrevistados). Esses, por sua vez, descreveram fatos ocorrentes em sua geração,
no máximo na de seus pais. Aqui se percebeu significativa mudança quanto aos
dados descritos pelo Plano Político Pedagógico (PPP) da gestão escolar do ano de
2002, evidenciando que o maior número de migrantes atualmente na região não é
mais predominantemente de nordestinos e nortistas, mas sim de migrantes vindos
de diversos municípios do Estado de São Paulo. Ressalta-se que se manteve o
caráter da necessidade de moradia mais barato como fator principal dessa
migração.

100%

19% - Taboão da Serra
21,50% - Municípios de outros estados
54,80% - Outros municípios de S.P.
4,7% - Não informado

80%
60%
40%
20%
0%
Naturalidade dos entrevistados
Gráfico 3 - Naturalidade - formação populacional da região estudada
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Quanto à escolarização, infelizmente certa “deficiência” é observada na região
de desenvolvimento desta análise, pois 64,5% dos entrevistados ainda não

concluíram seus estudos, sendo que destes, cerca de 30% disseram, por vários
motivos, não poder concluí-los. O mais preocupante desses relatos é que a maioria
dos entrevistados é formada por pessoas jovens (entre 14 e 30 anos).
O gráfico 4 apresenta um panorama sobre o grau de instrução dos
entrevistados.

Grau de instrução dos entrevistados
E.F.- completo

E.M - completo

E.S - completo

E.F.- incompleto

E.M - incompleto

E.S - incompleto
E.F. - Ensino Fundamental
E.M. - Ensino Médio
E.S. - Ensino Superior

8,90%
22,20%
33,40%
8,70%
15,60%
11,20%

Gráfico 4 - Escolaridade dos membros entrevistados nas comunidades
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Ao que se refere às questões que tangem a infraestrutura local, a grande
maioria (66%) desses entrevistados disse ter; acesso ao fornecimento de água
tratada e energia, acesso a transporte (embora não seja de boa qualidade). Sendo
esses quesitos, por eles, são entendidos como o suficiente para a boa oferta de
serviços. Percebe-se aqui que esses moradores entendem que basta ter
“quantidade” de serviços de infraestrutura atendidos, prezando-se muito pouco pela
qualidade dos mesmos.

Haja vista quanto à precária disposição do esgoto da

região, quanto a isso, parece que pouco foi feito para mudar o quadro apontado
pelos próprios órgãos públicos, como o que foi descrito na pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística (2007).
O percentual que indica condições de infraestrutura ruins ou péssimas (29%)
representa, de acordo com relatos, uma percepção ambiental da região mais
realista. Moradores de regiões como a do Jardim Panorama, em seus relatos,

descrevem e entendem as benfeitorias como sendo precárias e ultrapassadas,
principalmente quanto à deficiência no sistema de saneamento ambiental, sobretudo
quanto à coleta e disposição do esgoto. Conforme o Gráfico 5.
Quanto aos problemas ambientais, por meio desse questionário aplicado, foi
possível observar que a comunidade local percebe a existência de vários deles,
porém não se percebe envolvida direta e/ou indiretamente na causa, tampouco na
possibilidade de, alguma forma, poder contribuir para amenizá-los.

Gráfico 5 - Relato quanto à infraestrutura e saneamento ambiental
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

O Gráfico 6 retrata o relato dos entrevistados sobre a questão da disposição
de áreas verdes na região. Para a maioria, uma área verde resume-se apenas na
existência de algumas árvores juntas.
Quando perguntado sobre a característica das plantas dessas “áreas verdes”,
muitos descreveram o fícus (Ficus benjamina), uma planta exótica que é
predominante na região. E quando perguntados sobre a arborização das ruas em
que residem, a maioria deles relatou não haver nenhum tipo de vegetação arbórea.
Um dos locais por eles citado que retrata “área verde” é a Praça Luis
Gonzaga (situada no bairro de Pirajuçara), sendo também considerado, pela
maioria, o único centro de lazer da região, conforme Figura 5.

Existência de áreas verdes
Não há

Sim - boas condições

Sim - péssimas condições

40%

42%

18%

Gráfico 6 - Como a comunidade percebe a existência de áreas verdes na região
circunvizinha a U.E.
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Figura 5 - Aplicativo Google Earth – demonstração do local citado como
principal área de lazer: Praça Luiz Gonzaga (altura do n. 2200
da Estrada Kizaemon Takeuti em Taboão da Serra)
Fonte: Adaptação do Google Earth (2011b)

A respeito da poluição das águas, o aspecto mais relevante detectado foi a
preocupação quanto a poluição dos córregos locais e, consequentemente, os
problemas por eles acarretados, pois alguns disseram residir próximo a um.
Os entrevistados mais velhos (acima dos 25 anos) demonstraram maior
sensibilidade quanto ao problema, pois associam a ele a questão do esgoto que
muitas vezes é lançado diretamente nesses córregos. Para os mais jovens os rios
são sujos por “conduzirem” muito lixo como garrafas, animais mortos, móveis velhos,
entre tantos outros.

Percepção quanto à poluição local , nos
córregos
Há poluição

Não há

Não informado

4%
23%

73%

Gráfico 7 - Relato quanto a percepção ambiental referente à poluição das
águas visível nos córregos circunvizinhos a U.E.
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Os dados apontados no Gráfico 8, não necessariamente indicam que as
pessoas tem suas casas às margens dos córregos; é que a maioria delas destaca
que para chegar ao local de suas residências tende a passar por um.
Já na região mais carente, como parte do Jardim Castilho, várias das
residências são muito próximas ao córrego, conforme Gráfico 9.

Residência próximo a córrego
sim

não

43%
57%

Gráfico 8 - Refere-se ao número de pessoas residentes nas proximidades a
córregos
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Famílias que sofrem com problemas de
enchentes
Sofrem

Não sofrem

5%

95%

Gráfico 9 - Número de famílias que ainda sofrem com problemas de enchente
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Todos os dados abordados neste item foram de suma importância para que,
por meio deles, pudessem e possam ser traçadas estratégias pedagógicas que
propiciem ao aluno a percepção dos significados dos “objetos” que o cercam.

Contribuindo assim, para que de fato, esses alunos incorporem em suas vidas os
valores e orientações ecológicas (CARVALHO, 2004).
Seguindo esse conceito, o estudo demonstra que os referidos dados, além de
fomentarem a ideia de que a implantação de tecnologias sustentáveis a partir das
escolas públicas, quando trabalhadas no intento de abordagem ecologicamente
mais adequada, são capazes de tornar a escola uma instituição mais consciente e
ciente dos desafios a serem suplantados. Também indica que é partindo deles que o
espaço escolar demonstrará estar atento às questões socioambientais da
comunidade por ela atendida.
Observando a problemática descrita pela comunidade e percebendo a
necessidade em desenvolver atividades com cunho pedagógico de interação e
integração com a comunidade, por meio dos dados obtidos (pela autora) neste
trabalho e, no intento de aplicar os preceitos de E.A., a escola demonstra boa
vontade em continuar auxiliando no desenvolvimento de algumas outras ações
voltadas a essa prerrogativa, que melhor serão abordadas no item seguinte.

9.2.1 Cartilha como subsídio no desenvolvimento de Educação Ambiental na U. E.
estudada
De acordo com Jacobi (2003), a Educação Ambiental deve destacar os
problemas ambientais que decorrem da desordem e degradação da qualidade de
vida dos cidadãos de certa região. Foi nesse intento que, a autora, levantou vários
problemas de ordem socioambiental, muito peculiares na região atendida pela U.E e
que, por meio dos projetos até então desenvolvidos junto à comunidade, procurouse abordar os conceitos de Educação Ambiental.
Embora os projetos quando “lançados” ao corpo discente fossem bem
vistos, raros eram os colegas (docentes) que se dispunham a trabalhá-los de forma
inter ou multidisciplinar. Esse fato corroborou com os relatos de Carvalho (2004),
onde descreve que uma situação como esta dificulta a intensificação do principal
objetivo desse tipo de trabalho, que é o propiciar um rumo à consciência ecológica.
Gardel (2009) explicita que é por meio do trabalho interdisciplinar que
melhor se direcionada uma atividade a um determinado fim, podendo com isso
intensificar a sua aplicação e assim poder obter melhores resultados.

Essa certa resistência poderia ser até considerada como descaso, mas com
o decorrer destes estudos, foi possível detectar que a “tal resistência” poderia não
se tratar de desinteresse, mas sim de certa desinformação e dificuldade a respeito
de como trabalhar o contexto E. A., aplicando-a à uma real situação em que a
comunidade local se encontrava, no respectivo período.
Para melhor entender os motivos dessa “resistência”, a autora solicitou aos
colegas

professores

que

respondessem

a

um

questionário

alusivo

ao

desenvolvimento e aplicação de aulas voltadas ao contexto de Educação Ambiental,
conforme Apêndice B.
Esse questionário foi dirigido a doze professores das áreas de Ciências,
Geografia e Matemática. Embora apenas sete desses professores o tenham
respondido, foi possível detectar que mesmo cientes da importância do contexto
acerca das questões ambientais, na sua maioria, demonstram certa dificuldade em
como

levantar

e

trabalhar

dados

diretamente

ligados

aos

problemas

socioambientais das comunidades atendidas por uma escola, em específico a qual
é objeto deste estudo.
A título de exemplificação de como se chegou a tal conclusão, descreve-se
o que foi respondido pela Profa. de Ciências / Biologia, aqui chamada de R. S. S.,
que quando perguntada se; costuma abordar situações referentes ao contexto de
Educação Ambiental em suas aulas, respondeu que sim e a sua forma específica
adotada para tal abordagem, consiste em ser “através de Projetos de Reciclagem
ou Sustentabilidade onde o aluno possa, através de pesquisa de campo, mudar
seus conceitos e comportamento”. Nota-se que o processo de conscientização é
almejado, porém os problemas citados são de um modo generalizado. Respostas
semelhantes foram dadas em outros cinco questionários.
Observando tal situação e, entendendo que se faz necessário propiciar aos
professores um melhor entendimento a respeito do que se pretende com o
desenvolvimento de Educação Ambiental num contexto mais significativo, optou-se
pela elaboração de uma cartilha denominada: “Consciências”– Meio Ambiente e
Saúde, conforme Apêndice C.
A cartilha ora em referência, por sua vez, apresenta-se na finalidade de
oferecer diretrizes para orientar a comunidade escolar, prioritariamente os
professores, quanto a algumas formas e/ou possibilidades de se desenvolver

Educação Ambiental por meio da aquisição de informações e/ou dados locais. Essa
cartilha configura-se de acordo com os tópicos descritos no Quadro 3.

“Consciências”– Meio Ambiente e Saúde
Objetivo:

Propiciar incentivo quanto às possibilidades de se
desenvolver Educação Ambiental, por meio da
aquisição de informações e/ou dados acerca das
questões socioambientais das comunidades atendidas
pela U.E. local.

Conteúdo

- Sumário
- Apresentação
- Breve histórico
- Meio Ambiente
- Atividade correlacionada - Que tal demonstrar o
contexto Meio Ambiente por meio do desenvolvimento
de um terrário?
- Desenvolvimento sustentável
- Atividade correlacionada - “O Meu Meio Ambiente:
ontem, hoje e o amanhã?”
- Saneamento Ambiental
- Atividade correlacionada – Contexto para uma Peça
teatral / Gibi - “Passando a limpo: a importância do
saneamento ambiental local”
- Para refletir: a importância de se implementar o
Programa Agenda 21 Escolar
- Sites recomendados
Referências Bibliográficas

A quem se destina

Comunidade escolar

Quadro 3 - Conteúdo programático da Cartilha: “Consciências”– Meio Ambiente
e Saúde
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Seu maior intento consiste em poder ser uma ferramenta para se evidenciar
a promoção de desenvolvimento sustentável local, que de acordo com Carvalho
(2004) o sujeito / comunidade passa a ser o principal agente das possíveis
transformações locais.
Os projetos (“O meu meio ambiente: de ontem, hoje e o amanhã?;
“Mudança de atitude” e a peça teatral (a ser realizada no 2º quadrimestre de 2012):
“Passando a limpo: a importância do saneamento ambiental local”) criados a partir
de elementos vivenciados e descritos pelos alunos da U. E. em estudo, nessa
cartilha, são relatados como exemplos para se trabalhar no cotidiano escolar o
contexto de Educação Ambiental.
Cabe aqui salientar que o conteúdo e abordagem de tal material, devem
apenas servir como uma base, um ferramental, que deve ser alterado de acordo
com as necessidades apontadas pelos alunos. Assim como as atividades
pedagógicas nele descrito. E que sob o “olhar” do professor, possam ser sugeridas
e desenvolvidas pelos próprios alunos.
Acredita-se também, que nesse intento, tendo os trabalhos inter e
multidisciplinares

mais

“enraizados”,

as

atividades

possam

ser

melhor

desenvolvidas a partir da implementação do Programa Agenda 21 Escolar. Esse por
sua vez, tende a contemplar, de forma localizada, o que “pregam” os preceitos do
Programa Agenda 21 Global. Esse programa, de acordo com Malheiros (2008) é o
que, com melhor propriedade, visa o processo de sustentabilidade. Atendendo
assim,

concomitantemente,

às

necessidades

humanas

e

promovendo

a

preservação do meio ambiente do respectivo local.
Em consonância com esse contexto, Ramos-Pinto (2004), descreve que um
Programa de Agenda 21 Escolar, para atingir seus propósitos, deve:
a) constituir um plano de ação estruturado, articulado, prático,
orientado e com as prioridades definidas no âmbito do diagnóstico
efetuado.

Possibilitando

a

resolução

dos

problemas

socioambientais da comunidade educativa analisada;
b) ter como base problemas identificados a nível local e não
problemas

distantes,

refletindo,

naturalmente,

que

esses

problemas poderão traduzir-se em problemas globais ou poderão
ser resultado de outros problemas globais;

c) implicar os diferentes atores sociais, corresponsabilizando-se no
processo de construção da sustentabilidade a nível local,
promovendo assim o respeito pelos princípios de sustentabilidade.
Então, entende-se que para se implementar o Programa de Agenda 21
Escolar recomenda-se que periodicamente, realize-se um fórum onde, na medida
do possível, deverá contar com elementos da escola (corpo discente, docente,
administrativo e funcionários em geral), da comunidade, do poder público, das
lideranças locais, entidades não governamentais, etc.
Portanto, tendo como intuito a manutenção do projeto de detecção e
contribuição para a minimização dos problemas ambientais inerentes da U.E. e do
entorno (iniciado pela autora), caberá a escola; dispor da localidade para os
encontros, assim como de mobilizar as respectivas entidades a participar. E por
meio dos alunos poder promover ações, por exemplo; pesquisas das situações
prejudiciais que contribuem para a degradação do meio ambiente; encorajar o seu
engajamento em ações voluntárias de ajuda humanitária (a doentes, deficientes,
entre outros) e etc., elaborar concursos (de redação e poesia), projetos sobre temas
correlatos, como, por exemplo, " O meu meio ambiente de ontem, hoje e... o
amanhã?” (desenvolvido na U.E. desde 2007) e “Mudança de atitude” (desenvolvido
em 2009 e 2010), ou seja, propiciar atividades / ações que possam despertar a
identificação e o sentimento de pertencimento a comunidade.
O Apêndice C ilustra em caráter preliminar um modelo de cartilha orientativa para
a sensibilização da comunidade escolar, com vistas à construção de uma futura
cartilha, que deverá constar com a participação efetiva da comunidade.
É válido lembrar que a construção e a implementação da cartilha à comunidade
escolar conforme ora proposta, deverá possibilitar aos envolvidos, a prática de
algumas das competências tecnológicas sustentáveis, tais como:
a) conscientização de que, enquanto ser humano, é parte integrante da
natureza;
b) conscientização da importância da adoção de postura ética ecológica e,
consequentemente, respeito à Terra;
c) estimular atitudes de solidariedade, ética e respeito no geral;
d) estimular as visitas periódicas da comunidade as Unidades Básicas de
Saúde;

e) criar hábitos de economia e não desperdício de água, tanto na escola quanto
em suas residências e;
f) estimular o trabalho em grupo, no sentido de buscar soluções para objetivos
comuns à todos da comunidade.
Dessa forma, será materializada a possível aplicabilidade de algumas
tecnologias sustentáveis na escola, conforme sugerido no título da presente
pesquisa.
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Nota-se que a população, de modo geral, está cada vez mais envolvida com
as novas tecnologias e com cenários urbanos, mas de certa maneira, perde-se a
relação natural que se tinha com a terra e suas culturas.
Os cenários atuais, como a poluição e novas construções, sem o devido
respeito ao ambiente, passam a ser normais na rotina de vida dos jovens e os
valores relacionados com o ambiente natural e até histórico, não configuram mais
como pontos de referência na atual sociedade moderna.
De acordo com Corazza (2005), esse tipo de situação em muito contribui para
a contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das
florestas, a caça indiscriminada, além de muitas outras formas de agressão aos
espaços sociais em que vivem.
Ainda dentro desse contexto, é clara a necessidade de mudança de
comportamento do ser humano em relação ao ambiente em que vive, no sentido de
promover o tão “esperado” desenvolvimento sustentável (processo que assegure
uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses
das gerações futuras e, ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações
atuais).
Por meio deste trabalho, foi possível verificar que o desafio é grande e que as
atuais escolas necessitam muito mais do que equipamentos.
Ante os avanços tecnológicos característicos das demandas contemporâneas,
a escola muito tem a contribuir, embora não tenha a exatidão de quais são as
medidas necessárias para que ela possa de uma forma mais propícia, acompanhar
as transformações que estão acontecendo no “mundo” que a cerca.
Como exemplo, destaca-se a crescente preocupação em relação às questões
ecológicas e aos graves efeitos que a ação humana predatória causa no meio
ambiente, onde a atenção à saúde se volta para um contexto mais amplo, levando
em consideração a sua estreita relação com o ambiente, englobando os
seguimentos físico e social.
Sob esse olhar cabe a escola um adequado desenvolvimento das atividades
de educação em “saúde ambiental” para serem praticadas tanto no espaço escolar
como fora dele, devendo ser estruturadas de acordo com cada situação em

particular. É importante que essas ações partam das “peculiaridades” cultural e
ambiental de cada comunidade.
Ficando assim evidente que é o papel da escola promover uma educação
mais significativa na formação de atitudes e valores, que levam o aluno a práticas
que promovam, entre tantos outros valores, a saúde.
Enfim, são muitos os desejos de se alcançar uma educação que atue de
forma significativa para os envolvidos da localidade estudada, principalmente na vida
dos alunos que, de alguma forma, certamente serão futuros “educadores”.
Sendo assim, por meio do contínuo desenvolvimento deste trabalho (dentro e
fora da escola), espera-se que com as ações desenvolvidas obtenha-se, como um
dos principais resultados, a possibilidade de interiorização de valores, para que
então, tornem-se um hábito na vida cotidiana desses envolvidos.
Cabe aqui ressaltar que o trabalho desenvolvido até o presente momento
serviu como “um despertar” tornando visíveis vários aspectos que ainda devem ser
aprofundados, especialmente quanto à Educação Ambiental que muito ainda deve
ser feito, tanto na escola em estudo quanto na comunidade por ela atendida. E por
meio dele, foi possível evidenciar:
•

a dificuldade que os alunos demonstraram quanto à busca pela solução
dos problemas. Embora dissessem que a abordagem sobre o contexto de
saúde

ambiental

tenha

sido

“interessante”,

destaca-se

o

quão

superficialmente são tratados tais assuntos pelas instituições de ensino;
•

a insegurança que os envolvidos (corpos docente, discente e
comunidade)

deixaram

claro

quanto

às

ações,

em

principal

a

governamental e da própria sociedade, quanto o que fazer para
proporcionar soluções ambientais;
•

que a maioria dos envolvidos ainda acreditam na possibilidade de
construir um desenvolvimento sustentável local e;

•

que certamente o ser humano é aquilo que vivencia.

Neste sentido, avalia-se positivamente o seu desenvolvimento, pois após a
apresentação dos trabalhos, palestras..., percebeu-se significativo interesse dos
envolvidos em ao menos tentar colocar em prática as informações que foram, até o
momento, abordadas e discutidas.
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APÊNDICE A – Ficha diagnóstica; questionário aplicado à comunidade (discentes e
familiares) para a pesquisa quantitativa desenvolvida neste trabalho

Questionário para a pesquisa quantitativa desenvolvida neste trabalho.

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores; alusivo ao desenvolvimento e
aplicação de aulas voltadas ao contexto de Educação Ambiental

Conteúdo para a Dissertação de Mestrado: “Estudo para a aplicabilidade das tecnologias
sustentáveis em escolas públicas em Taboão da Serra; SP” - Vânia Ap. Crevelaro / Público
Alvo: Preferencialmente professores (Disciplinas: Ciências / Geografia / Matemática)
Prof._______________________________Disciplina_____________

1.Você costuma abordar situações referentes ao contexto de E.A
(Educação Ambiental) em suas aulas?
(
)Não. A temática não faz parte do conteúdo programado à ser
trabalhado.
( )Sim. Porém de forma generalista.
( )Sim. De forma específica (favor explicitar o que é, como obtém os
dados e como trabalha essa “forma específica” de abordagem.

2.
E.
(
(

Conhece os problemas socioambientais da comunidade em que a sua U.
está inserida?
) Não
) Sim

3. Com relação a questão anterior, caso a sua resposta tenha sido
positiva, favor descrever:
a) quais foram eles (os problemas socioambientais) e/ou quais lhe
chamaram a atenção (faça um breve relato da situação constatada);
b) como tomou conhecimento a respeito desses problemas;
c) se e, de que forma utiliza em suas aulas os dados obtidos acerca
desses problemas;
d) qual a posição e ações que a escola adota frente a tais problemas.

4) Acha que a escola é um veículo capaz de atuar na promoção de saúde?
( ) Sim
( ) Não

5) Caso sua resposta na questão anterior tenha sido afirmativa, favor
descrever:
a) de que forma isso pode ocorrer;
b) e como você trabalha tal questão.

APÊNDICE C – Cartilha proposta para o desenvolvimento de Educação Ambiental na
U. E. estudada

SUMÁRIO
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APRESENTAÇÃO

problemas socioambientais, que permeiam a comunidade em que
está inserida, podem se tornar um bom incentivo à mobilização em

A referida cartilha apresenta-se como um demonstrativo de que
é possível, dentro das condições concretas da escola e, tendo os
problemas socioambientais locais como importantes referenciais,
ser desenvolvido os conceitos de Educação Ambiental de forma
mais integradora. Esta por sua vez, não tem pretensão em ser um
manual para se desenvolver Educação Ambiental, mas sim, em
demonstrar como esse contexto pode ser melhor abordado e,
portanto, inserido na rotina escolar de maneira mais significativa.
Ressalta-se que as atividades aqui citadas, praticamente na
sua totalidade, iniciaram mediante o estudo e a apresentação dos
problemas mais conflitantes de uma comunidade. Que embora
principiadas no interior dos portões da escola, por meio da
interatividade com os alunos, boa parte dos resultados acabou
ultrapassando os limites de seus “muros”.
O estudo de ciências, do meio ambiente, e da relação do
homem com o mesmo, ainda são conceitos intrigantes, que
merecem cuidados especiais e vão além das escriturações
contidas nas linhas traçadas dos cadernos.
É por meio da escola, que as atividades educacionais
desenvolvidas por um professor, quando oferece especial atenção,
no sentido de “perceber” e de, alguma forma, atuar junto aos

prol do tão desejado bem estar. Circundadas nesse cunho
educativo, para elucidar tal constatação, aqui será feito um breve
relato dos resultados obtidos por meio de trabalhos desenvolvidos
numa escola pública, situada na periferia do município de Taboão
da Serra.
Em 2007, na referida escola, foi percebido que havia um grande
número de pessoas, essencialmente alunos entre 10 e 13 anos
que constantemente se afastavam de seus afazeres escolares,
devido à recorrência de doenças associadas ao esgotamento
sanitário ineficiente, como as gastrenterites em geral. Com o
auxílio dos alunos e consequentemente da comunidade, chegou-se
a referenciais importantíssimos e até alarmantes, como por
exemplo, o fato de que a grande maioria das residências da
comunidade, quanto à própria escola (que atende a região a mais
de 20 anos), não dispunha de rede coletora de esgoto. Muitas
delas lançavam os seus esgotos a céu aberto, o que certamente
intensificava o problema que havia sido detectado. A partir de
então, dentro dos “muros” da escola, iniciou-se alguns projetos,
que objetivavam a ciência e consciência da comunidade de modo
geral, quanto à necessidade de se desenvolver estratégias para,
quem sabe, poder minimizar os problemas detectados.

Não bastava apenas identificar o problema, se fazia necessário,

mesmo, se configura de forma diferente dos anos passados, uma

de alguma forma, contribuir para que a comunidade pudesse atuar

vez que direta ou indiretamente as ações desenvolvidas na escola

no sentido de objetivar a “sua própria” promoção de saúde.

(projetos, encontros e palestras) contribuíram para essa nova

Com o decorrer do tempo e a aparente percepção dos

situação.

envolvidos quanto a tais problemas, foi percebido que começaram

Com base nesse breve relato, deixa-se claro que o intuito da

a ocorrer pequenas, mas significativas, mudanças quanto à

configuração dessa cartilha, não é de trazer ou ser uma “receita”

necessidade de se atuar conjuntamente em benefício de algo

para se desenvolver Educação Ambiental, mas sim, de ser um

comum. Essa comunidade, mais atenta aos seus problemas,

estímulo a toda comunidade escolar em desenvolvê-la, pois, por

começou a discutir e até reivindicar possíveis melhorias.

mais difícil que seja, é extremamente recompensador poder

A escola em questão passou a solicitar junto aos órgãos

vivenciar os “bons frutos” obtidos por meio desse tipo de trabalho.

competentes, que se fizesse a disposição de seu esgoto em uma
rede coletora e, que implementassem dispositivos que diminuíssem
o consumo e o desperdício de água. Concomitantemente, parte da
comunidade

por

ela

atendida

(atentando-se

as

mudanças

ocorrentes), passou a fazer as suas próprias reivindicações.
Atualmente, uma boa parte dessa comunidade encontra-se
inserida em obras de saneamento ambiental desenvolvidas pelo
município, e o índice de doenças, que no início dos estudos eram
alarmantes, é hoje mais “tolerável”, ou seja, o número de alunos
com doenças relacionadas ao esgotamento sanitário ineficiente
está diminuindo, sensivelmente.
É por isso, que o trabalho educacional torna-se mais
gratificante, pois poder olhar o presente e perceber que ali, o

Vânia Aparecida Crevelaro

RELEMBRANDO
Nos dias atuais, a questão ambiental representa uma
preocupação mundial. E é muito comum, nos vários segmentos

ambientais. Desde então, levantam-se discussões no sentido de se
adotar valores e ações que possam conciliar o tão esperado
crescimento econômico a essas questões ambientais. Para Dias

sociais, ocorrerem diversos questionamentos a cerca do que está

(2002) somente por meio da adoção e seriedade na aplicação de

ocorrendo com o “nosso” meio ambiente que é tão importante para,

novas políticas, destaca-se aqui a educacional, se poderá, de fato,

não só, a sobrevivência humana, mas para a sobrevivência de

implementar os conceitos da Educação Ambiental.

todos os ecossistemas formadores do Planeta Terra.

Dias (2002) ainda descreve que a escola se apresenta como o

Não é difícil entender o porquê da natureza hoje encontrar-

melhor ambiente para a implementação da consciência de

se tão “agredida”. Isso pelo fato de que há pessoas dos mais

conservação do meio. Entende-se que; sendo esse meio a própria

diversos segmentos sociais que, por inúmeros motivos, ainda não

localidade, em que se encontram os educandos. As chances de

tomaram consciência de que o meio ambiente está pedindo

sucesso desse processo de implementação se tornam mais

socorro e que a nossa saúde e qualidade de vida dependem de

viáveis, pois o educando passa a ser o sujeito atuante do mesmo

sua preservação.

(CARVALHO, 2004).

Partindo de uma “retrospectiva” histórica, é possível
perceber os mais variados motivos dessa constante agressão.
Destaca-se aqui a Revolução Industrial (final do Século XVIII). De
acordo com Corazza (2005), nesse período adotaram-se políticas
econômicas que privilegiaram a utilização ilimitada de recursos
naturais pelos países mais desenvolvidos. Essa, por sua vez,
certamente foi e ainda é uma das mais prováveis causas do
desequilíbrio ambiental.
A partir da década de 1970 surgem os primeiros estudos
científicos que despendem especial atenção para as questões

PRATICAR É POSSÍVEL
Art. 1º da Lei nº 9.795 de abril de 1999 descreve que:
"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." [...] E
ainda: "Processo em que se busca despertar a preocupação
individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso
à informação em linguagem adequada, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o
enfrentamento das questões ambientais e sociais” [...]. A Educação
Ambiental (E. A.) desenvolve-se num contexto de complexidade,
procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também
a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma
questão ética e política.
Para que a Educação Ambiental seja mais significativa, por
que não levantar junto à comunidade escolar, quais os problemas
de ordem socioambiental se fazem necessários enfatizar na
Unidade Escolar (U.E.) em que ela está inserida. Segundo CostaPinto; Querino; Vieira (2006), esse fator contribui para uma
aprendizagem significativa, onde a prática e o contato direto como
os problemas facilitam o processo de aprendizagem a esse

educando, que passa a atuar como um verdadeiro “protagonista”
desse processo.
Embasado nesse contexto, destaca-se aqui o seguinte
exemplo; o Gráfico 1, foi elaborado a partir de dados obtidos (no
ano de 2010) sobre as informações fornecidas por moradores das
comunidades atendidas pela E.E. Reverendo Almir Pereira Bahia
(em Taboão da Serra; SP). Tais dados foram obtidos por meio de
um questionário (de cunho quantitativo), onde foi possível detectar
que embora 66% dos entrevistados acreditavam ter suas
necessidades

básicas

atendidas

(fornecimento

de

água

principalmente), ainda havia um número expressivo de pessoas
vivendo sob condições ambientais precárias, principalmente as
questões de saneamento ambiental, fato esse que se estendia
desde meados de 2006. Período esse em que se iniciou a
pesquisa a respeito dos problemas ambientais vivenciados pela
referida comunidade, que na sua maioria se quer possuía rede
coletora de esgoto (o que certamente foi contribuinte para os
problemas de saúde na localidade).

Infraestrutura do bairro
Ruim / Péssima

Boa / Adequada

Muito boa / Excelente

5%
66%
29%

Gráfico 1: Relato quanto a infraestrutura e saneamento ambiental
da comunidade circunvinha a E.E.
Rev. Almir P.
Bahia
Fonte: Crevelaro (2010)

Para se chegar a configuração dos dados acima descritos,
inicialmente de 2007 a 2010 foram desenvolvidos trabalhos no
intento de promover o processo de conscientização ambiental.
Houve palestras integrando professores, alunos e pais, no sentido
de demonstrar a necessidade de ter um ambiente em condições
mais salutares.

Fotografia 1 - Projeto: O nosso Meio ambiente – 1º encontro / A
importância da conservação do Meio ambiente
Fonte: Crevelaro (2007)

Enfim, e o que é meio ambiente?
Trata-se de uma concepção que traduz a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam
o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas
(DIAS, 2002).

Depois de se ter levantado inúmeras informações acerca
dos problemas socioambientais locais, e dando continuidade ao
processo de

sensibilização,

quanto ao contexto

Fotografia 2 - Projeto: O meio ambiente de ontem, hoje e o
amanhã?
Fonte: Crevelaro (2007)

Educação

Ambiental, foi construído um terrário. Por meio dele, discutiu-se

Com o decorrer dos trabalhos, percebeu-se que alguns

vários conceitos, tais como; os ciclos naturais da água, do oxigênio

alunos, em especial, começaram a desenvolver um senso

e principalmente o

mais arraigado quanto o seu dever de contribuir para que

significado de se viver num ambiente em

equilíbrio.

esse “equilíbrio” fosse possível. Consequentemente, esses
mesmos alunos tornaram-se peças importantes na “dispersão
e disseminação” do referido conceito junto aos seus

“Aguçou a curiosidade da comunidade e principalmente o
interesse dos alunos”.

familiares. Esse fato foi possível constatar, pois quando era
solicitada a presença dos pais para serem discutidas novas
estratégias referentes o projeto, a maioria deles comparecia
trazendo ideias para debater, ou simplesmente para dizer

Abordando esse conceito, o projeto “O Meu Meio Ambiente:

quais ações haviam assumido ou assumiriam perante alguma
situação.

ontem, hoje e o amanhã?” Desenvolvido no ano de 2007, pelos
alunos do 7º ano do ensino fundamental II da referida escola, ainda

Desejamos um ambiente sustentável

hoje rende bons frutos. Esse projeto teve a participação expressiva
tanto dos alunos quanto de suas famílias (a comunidade), pois
retrataram as características socioambientais de seus respectivos
bairros. Por meio da percepção ambiental por eles descrita, foi
possível retratar:
• os problemas;
• as possíveis causas;
• as possíveis formas para amenizar tais problemas;

Segundo Malheiros (2008) a definição mais aceita para o
desenvolvimento sustentável é; o desenvolvimento capaz de suprir
as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade
de atender as necessidades das futuras gerações. Ou seja,
entende-se que trata-se de um processo no qual possa ocorrer o
desenvolvimento social e econômico sem que necessariamente
ocorra o esgotamento dos recursos naturais. Essa definição surgiu
na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a
conservação ambiental.

•

as ações que deveriam ser adotadas, principalmente as que
dizem respeito à novas atitudes e valores.

Saneamento ambiental adequado; um bom começo

Segundo várias definições, Bonatto (2000) destaca a do
Ministério das Cidades em que o saneamento ambiental (também
conhecido como saneamento básico) envolve um conjunto de
ações técnicas que objetivam melhorar as condições de vida,
principalmente a vida urbana. Ou seja, o saneamento básico é a
atividade relacionada com o abastecimento de água potável, o
manejo das águas de chuva, a coleta e o tratamento de esgoto, a
Fotografia 3 - Projeto: O nosso Meio ambiente – 2º encontro /
A importância da conservação do Meio
ambiente
Fonte: Crevelaro (2007)

limpeza urbana (coleta e disposição do lixo) e o controle de pragas
e qualquer tipo de agente patogênico (causadores de doenças),
visando à saúde das comunidades.
Todas essas ações poderão ser, de forma específica,

Há alunos que se engajaram em causas não só ambientais,
mas também as sociais. Como relatam e retratam (principalmente
em suas páginas pessoais nas redes sociais).

trabalhada na U. E, como exemplo destacam-se os trabalhos
desenvolvidos na E.E. Rev. Almir. Entre os anos 2006 e 2007,
muitos dos alunos da escola em referência se afastaram de suas
atividades por apresentarem problemas de saúde relacionados ao
esgotamento sanitário inadequado (doenças relacionadas ao
saneamento

ambiental

inadequado

-

DRSAI),

conforme

demonstrado no quadro abaixo. Para chegar aos dados aqui
apresentados, foi necessário o trabalho integrado entre: professor,
alunos e comunidade. Pois foi por meio dos relatos obtidos junto à
comunidade, que ficou possível descrever o panorama da situação
instalada.
Maior
incidência
Taboão da Serra
Diarréias
Hepatite A
Dengue
Conjuntivites
Micoses superficiais

em

Dados U.E (2008) – população: 1.250
14,41% (180 casos)
(não relato)
2,96% - (37 casos)
11,52% - (144 casos)
0,56% - (7 casos)

Quadro 1 - DRSAI observadas com maior incidência na U.E.
Fonte: Elaborado por Crevelaro com dados de Linhares
Gewandsznajder (2007)

Fotografia 4 - Situação do esgotamento sanitário na região
estudada até o final do ano de 2009
Fonte: Crevelaro (2009)

e

Os trabalhos, sob esse olhar, continuaram até meados de
2011, pois a ideia era poder acompanhar os ganhos acerca da

Esses dados serviram para se trabalhar contextos voltados à
saúde e meio ambiente, referentes aos problemas causados pelo
esgotamento sanitário deficitário como, por exemplo, as doenças
citadas no Quadro 1, destacando-se:
o os tipos;
o as causas;
o ações profiláticas;
o a quais órgãos recorrer;
o o fazer para minimizar tais problemas;
o a importância de se adotar medidas para se ter
saneamento básico adequado.

saúde ambiental que as “melhorias” locais estavam contribuindo.
Atualmente é possível perceber que o número de doenças
relacionadas ao esgotamento sanitário inadequado, apresenta
sensível queda. Segundo relatos (obtidos em algumas reuniões
escolares), a razão disso pode estar relacionada ao fato de que um
maior número de pessoas (também pertencentes à população
escolar) passou a procurar os órgãos competentes no sentido de
reivindicar as melhorias, tanto no atendimento a saúde quanto ao
investimento à infraestrutura local, como por exemplo, a instalação
e extensão da rede coletora de esgoto. Que de acordo com o
Plano Diretor do Município, a referida obra de instalação, deveria

ser concluída em até 2011. Porém, segundo alguns moradores da

foi elaborado a partir das discussões abordadas nas aulas de

região, e depois de várias cobranças, a prefeitura só as iniciou em

Ciências, a respeito de alguns problemas locais, destacando a falta

meados do mesmo ano.

de áreas de lazer na região, principalmente nos bairros mais

Para desenvolver os projetos que abordem esses contextos,

carentes. Muitos citaram a inexistência (por não haver ou por estar

não se deve esquecer de que o trabalho inter e/ou multidisciplinar

em péssimas condições de uso) de uma área de lazer que não

se torna uma ferramenta de fundamental importância no processo

fosse a própria quadra da escola. A peça faz parte do projeto:

de sensibilização de todos, afinal, quanto ao meio ambiente à

“Escola vai à escola” (geralmente desenvolvido no período de

preocupação tende a ser uma só: “o que se deve e pode fazer para

setembro a novembro). Os alunos atualmente trabalham o referido

que se mude essa triste e preocupante realidade ambiental”.

contexto, na elaboração de uma história em quadrinhos, no intento

Estando de acordo com Gardel (2009) e entendendo que o

de ser confeccionado e distribuído à comunidade local.

trabalho interdisciplinar adquire grande relevância quando no

É possível perceber, que os dados levantados para a

intento da aplicação de preceitos de Educação Ambiental, sugere-

elaboração e desenvolvimento das atividades, partiram na sua

se que tais atividades sejam desenvolvidas também sob a

essência dos dados adquiridos por meio dos relatos da

orientação de outros professores.

comunidade escolar (em especial, dos alunos e respectivos

Foi pensando em todos os trabalhos desenvolvidos até

familiares).

então, que de alguma forma, auxiliaram no processo de tomada de

As atividades até aqui abordadas, começaram a partir do

consciência local, os próprios alunos (hoje tendo alguns deles

lançamento de desafios, ou seja, sempre que abordado um

engajados em causas tão nobres quanto as que se propuseram no

assunto que pudesse estar ligado às questões socioambientais da

desenvolvimento das tarefas sugeridas - desde o ano de 2007),

localidade, eram lançados pequenos desafios, na intenção de

decidiram montar uma peça teatral que retrate toda a trajetória dos

promover a sensibilização da questão. É possível também, lançar

trabalhos desenvolvidos no decorrer do período (do ensino

mão de questionários, redações, debates..., enfim, diversas

fundamental). Essa peça teatral a priori foi denominada: “Passando

atividades que possam demonstrar um panorama da real situação

a limpo: a importância do saneamento ambiental local”. O enredo

local. Esses dados tornam-se um ferramental precioso que pode

propiciar um processo de aquisição de novos conceitos e valores
quanto às questões ambientais.
Em consonância com essa idéia, Costa-Pinto, Querino e

PARA REFLETIR:
IMPLEMENTAR
O
ESCOLAR

A IMPORTÂNCIA DE
PROGRAMA
AGENDA

SE
21

Vieira (2006), descrevem que esse tipo de “escolha pedagógica”
para o desenvolvimento das ações na localidade, tende a contribuir
na construção do que chamam “qualidade política”. Afinal o maior
intento do professor é ver que o seu trabalho, de alguma forma,
contribui para que o aluno passe a agir de maneira crítica e
consciente sob todos os aspectos de sua vida.

Segundo Malheiros (2008), O Programa Agenda 21
configura-se num importante documento que define um conjunto de
diretrizes a seguir para alcançar o desenvolvimento sustentável
local. Foi aprovado por dezenas de nações, que representam 98%
da população mundial. Trata-se de um documento dinâmico a ser
aplicado pelos vários atores de acordo com a situação,
capacidades e prioridades dos respectivos países; um instrumento
de ação para orientar o desenvolvimento; o reconhecimento de que
a sustentabilidade não é uma opção, mas sim uma necessidade
possível.
No processo de mudança rumo à sustentabilidade a
comunidade escolar pode e deve desempenhar um papel

exemplar, contribuindo para formar cidadãos cada vez mais

participativos o que, pelo menos em parte, servirá para levar os

conscientes, capazes de interiorizar conceitos como os de

pais a contribuir de igual modo na construção de uma comunidade

sustentabilidade, ética, humanismo e colaboração para o bem

com mais qualidade de vida ao nível local. Desse ponto de vista,

comum. De acordo com Ramos-Pinto (2004) se as escolas tem um

Ramos- Pinto (2004) aborda que é perfeitamente possível que a

papel fundamental na ajuda à análise e compreensão da realidade,

escola assuma (em guardadas proporções) a sua responsabilidade

devido à sua função pedagógica, constituem, em acréscimo, um

nas questões socioambientais, criando e dispondo requisitos que

modelo realista da comunidade em que é possível testar processos

estejam integrados na gestão da escola. Essa implementação deve

e soluções aos problemas inerentes da localidade.

seguir pequenos passos, tais como:

Sob esse ponto de vista, a escola representa um “tubo de

• fase de motivação – “acender” o compromisso e a

ensaio” para a elaboração de novas estratégias que permitam

participação da comunidade educativa (corpo docente,

materializar os princípios da sustentabilidade e garantir uma

discente, administrativo, pais), representantes do poder

experiência educativa efetivamente marcante e transformadora,

público (vereador por exemplo);

decisiva para a mudança de valores e ações que se faz

• fase de reflexão - repensar a filosofia ambiental e social do

necessária. A escola tem ainda as condições ideais para

estabelecimento de ensino e analisar o seu grau de

possibilitar a participação real de todos os seus membros, sendo

coerência com a ação individual e coletiva de toda a

possível debater abertamente os problemas que necessitam de ser

comunidade assim como reavaliar a sua coerência quanto

resolvidos, decidir conjuntamente quais são os prioritários e quais

aos princípios da sustentabilidade, ou seja, o que essa

as propostas de ações mais adequadas para saná-los, bem como

escola pode fazer, como fazer, para quem fazer e o por quê

acompanhar e monitorizar a sua correspondente execução.

fazer;

Entende-se aqui que a implementação do Programa Agenda

• fase de diagnóstico - identificar os problemas existentes na

21 Escolar pode tornar-se imprescindível também porque os jovens

escola e no seu entorno, realizar um levantamento dos

envolvidos num projeto dessa natureza transportarão para junto

diferentes aspectos dos problemas, a sua origem e

das

localização;

suas

famílias

“certa

vontade”

quanto

aos

processos

• fase de ação - elaborar e desenvolver um plano de ação,
hierarquizando os problemas mais urgentes e/ou que sejam
mais facilmente solucionáveis, estabelecer objetivos para a

de concluir a viagem responde-se à pergunta: valeu a pena? (fase
de avaliação).
Em resumo; o Programa de Agenda 21 Escolar deve desta

para

forma, constituir um marco de referência no percurso educativo e, a

solucionar os problemas, formalizar um plano de ação, fruto

partir de um projeto educativo coletivo, contribuir para novas

de discussão e consenso entre os vários membros da

formas de ensinar e aprender de acordo com ideais de

comunidade escolar.

solidariedade, equidade social e preservação dos sistemas

resolução

dos

problemas,

estudar

alternativas

• fase de avaliação - avaliar o grau de cumprimento dos

naturais. Deve traduzir-se em ações que atuem em, pelo menos,

objetivos e realizar os ajustamentos necessários ao plano de

três dimensões: na gestão sustentável dos recursos da escola e

ação.

comunidade educativa; na reorganização do projeto curricular ao

De uma forma bastante conjetural, entende-se que a

nível dos conteúdos, dos estilos de ensino/aprendizagem, do

implementação do Programa Agenda 21 Escolar é semelhante a

contexto onde se aprende/ensina; na participação comunitária

começar uma viagem: primeiro há que ter a vontade para fazer a

através do fórum de participação escolar (RAMOS-PINTO, 2004).

viagem e decidir quem serão os acompanhantes imprescindíveis
na viagem (fase de motivação), depois há que pensar no destino
ideal e ver se esse destino se adapta às características e desejos
desses viajantes (por exemplo; se o viajante não gostar de insetos,
não deve escolher viajar para uma floreta) – (fase de reflexão).
Após esse momento é preciso olhar para o mapa, ver a exata
localização em que está e decidir qual o caminho a percorrer para
chegar ao destino proposto (fase de diagnóstico). Só depois disso
é que parte-se para a viagem (fase de ação). Finalmente, depois

Entidades não governamentais:
SITES RECOMENDADOS

Entidades governamentais:
• ANA (Agência Nacional de Águas) - Órgão do Ministério do
Meio Ambiente responsável pela implantação da Política
Nacional de Recursos Hídricos: www.ana.gov.br
• Funai (Fundação Nacional do Índio) - Órgão do governo
brasileiro que estabelece e executa a Política Indigenista no
Brasil: www.funai.gov.br
• Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) - Órgão
federal executor da Política Nacional do Meio Ambiente,
com atuação em todas as unidades da federação.Atua nas
áreas de pesca, fauna e flora, poluição, degradação,
normatização, pesquisa, educação ambiental, técnica e
unidades de conservação entre outras: www.ibama.gov.br
• Ministério do Meio Ambiente - Órgão da administração
federal direta tem como área de competência a política
nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos:
www.mma.gov.br
• Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo - Órgão
oficial da administração de São Paulo responsável pela
implantação da Política Estadual do Meio Ambiente:
www.ambiente.sp.gov.br

• Cempre (Compromisso Empresarial para a Reciclagem) Associação dedicada à promoção da reciclagem dentro do
conceito
de
gerenciamento
integrado
do
lixo:
www.cempre.org.br
• FSC Brasil - Conselho de Manejo Florestal - Iniciativa para a
conservação ambiental e desenvolvimento sustentável das
florestas. O selo FSC atesta que a madeira utilizada num
produto é oriunda de uma floresta manejada e de forma
ecologicamente adequada: www.fsc.org.br
• Fundação SOS Mata Atlântica - Entidade privada, sem fins
lucrativos, que defende e conserva os remanescentes da
Mata Atlântica, valoriza a identidade física e cultural das
comunidades
humanas
que
os
habitam:
www.sosmatatlantica.org.br
• Greenpeace - Entidade internacional sem fins lucrativos que
não toma posições políticas exceto no que diz respeito à
proteção
do
meio
ambiente
e
da
paz:
www.greenpeace.com.br
• Instituto Socioambiental - Associação civil, sem fins
lucrativos, tem por objetivo defender bens e direitos sociais,
coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos:
www.socioambiental.org.br
• SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Entidade civil voltada principalmente para a defesa do

avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento
educacional e cultural do Brasil: www.sbpcnet.org.br
• União Internacional para a Conservação da Natureza Procura influenciar, encorajar e assistir sociedades em todo
o mundo para a conservação da integridade e diversidade
da natureza e assegurar que o uso sustentável dos recursos
naturais: www.iucn.org
• WWF/Brasil (Fundo Mundial para a Natureza) O WWF é
uma ONG internacional, com atuação também no Brasil, que
visa conservar a natureza e os processos ecológicos por
meio da preservação da diversidade genética, das espécies
e dos ecossistemas: www.wwf.org.br
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Anexo – Revista em quadrinhos desenvolvida a partir de dados
referentes à problemática socioambiental de uma comunidade
escolar

“Passando a limpo: a import
importância
mport ncia do
saneamento ambien
ambiental local”
Oi, PJ!
E ai, Zukinha?

O que está
programando para o
final de semana?

Vou fazer uma visitinha
pro Toninho, aproveito e
levo as matérias da
semana para ele colocar
em dia.

Ajudo ele e de quebra
filo a boia da Da. Filó!

Ummm!

Ôooo fminha,
vê se fala sério!

Material desenvolvido a partir de dados retirados da Dissertação de
Mestrado de Vânia Aparecida Crevelaro / IPTIPT- Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Ilustração: Miquéias de Oliveira Luis
São Paulo, 2012

ANEXO A – Premissas legais

Constituição Federal (1988). Dispositivos sobre os recursos hídricos
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Art. 170.

Trata-se da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, assegurando a todos a existência digna, conforme os
ditames da justiça social e sob o princípio de defesa do meio ambiente, conforme os
seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações, conforme os seguintes princípios:
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público e
destaque para os seguintes incisos:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

LEI nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991
BRASÍL.

Lei n.7663, de 30 de dezembro de 1991.

orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos.

Estabelece normas de
Diário Oficial da União,

Brasília, 08 dez. 1991.
Trata-se de uma Lei Estadual que estabelece normas de orientação à Política
Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.
O Artigo 2 da lei em questão, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos. Tem por objetivo assegurar que a água, recurso natural essencial à vida,
ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e
utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas
gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo. Destaca-se aqui o
comprometimento por meio do combate e prevenção das causas e dos efeitos
adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo e do
assoreamento dos corpos d’água.

LEI nº 11.445, de 5 de dezembro de 2007
A referida Lei Federal no seu Art. 1º estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. E em seu Art. 2º
constitui que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base
nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficácia das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do
meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de
promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltada para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

[...]
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.
Em seu Art. 3º considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a)

abastecimento

de

água

potável:

constituído

pelas

atividades,

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos
de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas;

[...]
III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico;
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços
públicos de saneamento básico;

[...]
VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a
universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e
localidades de baixa renda;
VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos,
lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.

[...]

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN: Ciências Naturais / Secretaria de
Educação Fundamental - 1998.
Relativo ao item: Currículo; trata-se de um conjunto das proposições, responde à
necessidade de referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País se
organize, a fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais, regionais,
étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e
complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo de construção da
cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os
cidadãos,

baseado

nos

princípios

democráticos.

Essa

igualdade

implica

necessariamente o acesso à totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto
dos conhecimentos socialmente relevantes, ou seja, são princípios e metas do
projeto educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussões e
reelaborações quando realizado em sala de aula, pois é o professor que traduz os
princípios elencados em prática didática.
Os PCNs apresentam, portanto, o currículo como princípios e metas do projeto
educativo, deixando um amplo espaço para a criatividade do professor. Na verdade
pode (e deve) haver outros responsáveis, como a secretaria de educação local e a
escola, que muitas vezes detalham mais o exposto nos PCNs. Mas isso, se eles
forem utilizados tal como se espera, também não deve representar uma amarra. As
organizações em referência são:
A)

Federal; tem em comum; diretrizes curriculares e parâmetros curriculares que
indicam a linha geral de atuação, a concepção pedagógica geral que se
espera para todas as escolas do país, com um ensino centrado no
desenvolvimento de competências e habilidades, contextualizado e formador
do cidadão;

B)

Estados e o Distrito Federal, com base nesses parâmetros, definem os seus
próprios currículos, levando em conta as diferenças regionais, as diferentes
necessidades e possibilidades de cada unidade da federação e;

C)

escolas que devem elaborar os seus programas de ensino, levando em conta
o contexto local e os interesses concretos daquela comunidade servida pela
escola. Assim, embora haja diretrizes gerais, cabe uma grande diversidade
nos conteúdos de ensino e no modo como são abordados esses conteúdos.
Com as novas diretrizes, fica mais clara a responsabilidade da escola - e do

professor – de estruturar o seu programa de ensino. Um programa dinâmico, que
não esteja preso a moldes pré-formados ou seguindo rigidamente um livro didático.
Um programa que esteja de acordo com a realidade local e com as necessidades
imediatas dos alunos. Essa liberdade dada ao professor é certamente muito positiva,
mas exige preparo e trabalho. É preciso que os professores saiam de sua cômoda
passividade. Isso posto, o intento é: formar o cidadão no seu próprio contexto
socioambiental. Garantindo assim o desenvolvimento dos pilares da educação
instituídos pela UNESCO, na Conferência Mundial de Educação para Todos,
realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, foram definidos quatro pilares da

educação, que deveriam ser a meta para o desenvolvimento educacional em todos
os países signatários de seus documentos. Esses pilares são:
•
•
•
•

Aprender a conhecer;
Aprender a fazer;
Aprender a viver com os outros e;
Aprender a ser.

Estes são objetivos que vão muito além da informação ou mesmo do mero
desenvolvimento de um conhecimento intelectual. Abarcam toda a formação
humana e envolvem conhecimentos, comportamentos, conceitos, procedimentos,
valores, atitudes, saber, fazer e ser.
As diretrizes curriculares nacionais, dos diferentes níveis de ensino e uma
série de outros documentos oficiais referentes à educação no Brasil têm colocado em consonância com uma tendência mundial - a necessidade de centrar o ensino e
aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do
aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. Perrenoud (1999) destaca que
não existe uma noção clara e partilhada das competências. Mais do que definir,
convém conceituar por diferentes ângulos. Pode-se dizer que competência permite
mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada situação com
capacidade de lançar mão dos mais variados recursos, de forma criativa e
inovadora, no momento e do modo necessário.

A competência implica uma

mobilização dos conhecimentos e esquemas que se possui para desenvolver
respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas novos. O conceito de
habilidade, em geral, é considerado como algo menos amplo do que a competência.
Assim, a competência estaria constituída por várias habilidades. Entretanto, uma
habilidade não "pertence" a determinada competência, uma vez que uma mesma
habilidade pode contribuir para competências diferentes.
Relativo ao item: Temas transversais e Ciências Naturais o PCN; por meio do
trabalho de temas transversais considera inúmeros fatores inerentes a vida humana
que podem ser geridos nos espaços escolares, por exemplo, a importância de
reconhecer e promover os recursos para o bem estar e a saúde dos indivíduos da
comunidade escolar. Para tanto traz como proposta:
• trabalhar questões de relevância social na perspectiva transversal. Com o
compromisso a ser partilhado por professores de todas as áreas, uma vez
que é preciso enfrentar os constantes desafios de uma sociedade, que se

transforma e exige continuamente dos cidadãos a tomada de decisões, em
meio a uma complexidade social crescente. Em Ciências Naturais, os temas
transversais destacam a necessidade de dar sentido prático às teorias e aos
conceitos científicos trabalhados na escola e de favorecer a análise de
problemas atuais. Por um lado, os estudantes utilizam conhecimentos
científicos para compreender questões atuais que afetam a sua própria vida e
a do planeta, questões diretamente relacionadas à Ciência e a Tecnologia,
como a utilização de energia nuclear ou a clonagem de mamíferos,
necessitam ser consideradas por diferentes pontos de vista, além daqueles
apresentados pelos cientistas. Sob o contexto da Educação Ambiental: são
muitas as conexões entre Ciências Naturais e Meio Ambiente:
o reconhece o ser humano como parte integrante da natureza e relaciona
sua ação às mudanças nas relações entre os seres vivos e à alteração
dos recursos e ciclos naturais. Ao abordar os limites desses recursos e
as alterações nos ecossistemas, aponta para o futuro do planeta, da
vida e para a necessidade de planejamento em longo prazo.
Reconhecendo que os desgastes ambientais estão ligados ao
desenvolvimento econômico, e que estes estão relacionados a fatores
políticos e sociais,
o discute as bases para um desenvolvimento sustentável, analisando
soluções tecnológicas possíveis na agricultura, no manejo florestal, na
diminuição do lixo, na reciclagem de materiais, na ampliação do
saneamento básico ou no controle de poluição e quanto a Saúde
Coletiva, oferecem perspectivas sociais e ambientais que ampliam a
abordagem tradicional de programas de saúde nos currículos de
Ciências, cuja tônica tem sido o estudo das doenças e não o
desenvolvimento da saúde.

Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999
BRASÍL. Lei n. 9795, de 27 de abril de 1991. Dispõe sobre a educação
ambiental, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 27 abr. 1999.

Dispõe sobre a educação ambiental, definida em seu artigo 1º como o
conjunto de “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”. A referida Lei está dividida em quatro
capítulos distribuídos por 22 artigos.
O Capítulo 1define o conceito normativo de Educação Ambiental e os princípios que
lhe são próprios.
• Art. 1º Entendem-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.
• Art. 2º A educação ambiental é 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.
• Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à
educação ambiental, incumbindo:
o I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição
Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão
ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;
o II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem;
o III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos
programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
[...]
o VI - à sociedade como um todo, 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.
• Art. 4º São princípios básicos da educação ambienta:

o I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
o II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o cultural,
sob o enfoque da sustentabilidade;
o III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva
da inter, multi e transdisciplinaridade;
o IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas
sociais;
o V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
o VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
o VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;
o VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade
individual e cultural.
• Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental:
o I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo os
aspectos

ecológicos,

psicológicos,

legais,

políticos,

sociais,

econômicos, científicos, culturais e éticos;
o II - a garantia de democratização das informações ambientais;
o III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;
o IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;
o V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da
liberdade,

igualdade,

solidariedade,

democracia,

justiça

social,

responsabilidade e sustentabilidade;
o VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a
tecnologia;

o VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
O Capítulo II cuida da Política Nacional de Educação Ambiental. [...]
• Art. 8º As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental
devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por
meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
o I - capacitação de recursos humanos;
o II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
o III - produção e divulgação de material educativo;
o IV - acompanhamento e avaliação.
§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental
serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei.
§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
o I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização
e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de
ensino;
o II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização
e atualização dos profissionais de todas as áreas;
o III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de
gestão ambiental;
o IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área
de meio ambiente;
• V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que
diz respeito à problemática ambiental.
§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
o I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
o II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a
questão ambiental;
o III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à
participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas
relacionadas à problemática ambiental;

• IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na
área ambiental;
• V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção
de material educativo;
• VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às
ações enumeradas nos incisos I a V.
• Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar é
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e
privadas, englobando:
o I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;

[...]
• Art. 10º A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do
ensino formal.
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica
no currículo de ensino.

[...]
• Art. 11º A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional
de Educação Ambiental.
• Art. 12º A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de
ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o
cumprimento do disposto nos artigos 10 e 11 desta Lei.
• Art. 13º Entende-se por educação ambiental não formal 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.

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal,
incentivará:
o I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em
espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de
informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
o II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações
não-governamentais na formulação e execução de programas e
atividades vinculadas à educação ambiental não formal;
o III

-

a

participação

de

empresas

públicas

e

privadas

no

desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria
com a escola, a universidade e as organizações não governamentais;
o IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de
conservação;
o V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às
unidades de conservação;
o VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
o VII - o ecoturismo.
Ao Capítulo III coube a elaboração dos mecanismos de execução da Política
Nacional de Educação Ambiental.

[...]
O Capítulo IV se ocupa das disposições finais [...]

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002
Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
• Art. 1º A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas
de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe,
meios de comunicação e demais segmentos da sociedade.

[...]

• Art. 3º Compete ao Órgão Gestor:
o I - avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de
educação ambiental, inclusive supervisionando a recepção e emprego
dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área;
o II - observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA e do Conselho Nacional de Educação - CNE;
o III - apoiar o processo de implementação e avaliação da Política
Nacional de Educação Ambiental em todos os níveis, delegando
competências quando necessário;
o IV - sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais definidas, garantindo
o processo participativo;
o V - estimular e promover parcerias entre instituições públicas e
privadas, com ou sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvimento de
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre
questões ambientais;
o VI - promover o levantamento de programas e projetos desenvolvidos
na área de Educação Ambiental e o intercâmbio de informações;
• VII - indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a
avaliação de programas e projetos de Educação Ambiental;
• VIII - estimular o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando o
acompanhamento e avaliação de projetos de Educação Ambiental;
• IX - levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no
País e no exterior para a realização de programas e projetos de educação
ambiental;
• X - definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade,
para o apoio institucional e alocação de recursos a projetos da área não
formal;
• XI - assegurar que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento
e avaliação das iniciativas em Educação Ambiental:
a) a orientação e consolidação de projetos;
b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e,
c) a compatibilização com os objetivos da Política Nacional de
Educação Ambiental.

• Art. 4º Fica criado Comitê Assessor com o objetivo de assessorar o Órgão
Gestor, integrado por um representante dos seguintes órgãos, entidades ou
setores:
o I - setor educacional ambiental, indicado pelas Comissões Estaduais
Interinstitucionais de Educação Ambiental;
[...]
• Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades
de ensino recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes
Curriculares Nacionais, observando-se:
o I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo
transversal, contínuo e permanente e;
o II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de
educadores.
• Art. 6º Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto deverão ser
criados, mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas
de educação ambiental integrados:
o I - a todos os níveis e modalidades de ensino;

[...]
o III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e
tecnologia de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde;
• IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas,
entidades de classe, instituições públicas e privadas;
• V - a projetos financiados com recursos públicos e;
• VI - ao cumprimento da Agenda 21.
§ 1º Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de
recursos privado sem projetos de Educação Ambiental.
§ 2º O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação,
nos níveis Federal, Estadual e Municipal a alocarem recursos para o
desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental.
• Art. 7º O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus
órgãos vinculados, na elaboração dos seus respectivos orçamentos deverão
consignar recursos para a realização das atividades e para o cumprimento
dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

• Art. 8º A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de
Educação Ambiental em âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão
Gestor definida na Lei, deverá ocorrer no prazo de oito meses após a
publicação deste Decreto, ouvidos o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA e o Conselho Nacional de Educação - CNE.

[...]

