
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Educação Ambiental é uma dimensão da Educação que busca, por meio de 

processos educativos permanentes e participativos, despertar nos indivíduos e 

na coletividade os valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências com vista à transformação da interação do ser humano com seu 

meio biofísico, cultural e social para um convívio sustentável. 

Com o objetivo de promover discussões, reflexões, troca de experiências e 

fortalecimento das ações de educação ambiental na região, durante os dias 11, 

12 e 13 de agosto, realizou-se em Santo André, o Encontro de Educação 

Ambiental do Grande ABC. 

 

Durante os três dias do encontro mais de 400 pessoas participaram das 

atividades, que abrangeram palestras, comunicações orais e apresentação de 

painéis abordando 3 grandes eixos temáticos que permeiam as questões 

ambientais atuais  : 

 Proteção, conservação e recuperação ambiental 

 Tecnologia, sustentabilidade e participação 

 Saúde Ambiental 
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Palestra : Educação Ambiental : Desafios e Perspectivas 

 

Prof. Dr. Carlos Frederico Loureiro 

Ecólogo, Mestre em Educação e Doutor em Serviço social. Autor de diversos 

livros e artigos na área de educação ambiental, atualmente é professor 

associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. 
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Dr. Alfesio Luis Ferreira Braga  

Médico Pediatra, Doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo e pós-

doutorado em Epidemiologia Ambiental pela Escola de Saúde Pública da 

Universidade de Harvard, EUA. Atualmente é professor doutor e pesquisador 

do Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental junto ao programa de 

pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos; 

pesquisador sênior do Grupo de Estudos em Epidemiologia Ambiental do 

Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 
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Palestra : Política Municipal de Educação Ambiental de Santo André- 

Processo de Construção  

 

Prof. Dra. Eriane Justo Luiz Savóia 

Doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica 

de São Paulo, Mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, 

Bióloga,  Gerente de Educação e Mobilização Ambiental do Serviço Municipal 

de Saneamento Ambiental ( SEMASA) e Professora da Faculdade de Medicina 

do ABC.  
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Palestra : Água, justiça ambiental e aprendizagem social  

 

Prof. Dra. Ana Paula Fracalanza 

Professora doutora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH/USP), do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo (PROCAM/USP) e do 

Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política da 

Universidade de São Paulo (PROMUSPP/USP). Possui graduação em 

Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, graduação em 

Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em 

Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas , doutorado em Geografia 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado 

na Universidade de Girona, Espanha, em Geografia, enfatizando o saneamento 

e a gestão participativa da água.  
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Palestra : Educação Ambiental e os desfios do século XXI: qual legado 

deixaremos?   

 

Prof. Carlos Henrique Andrade de Oliveira 

Arquiteto e urbanista  pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 

Universidade de São Paulo e Pós-graduado em Gestão Ambiental pela 

UNICAMP. Fez parte de equipe de Consultores do Ministério do Meio Ambiente 

(2007 a 2012), contribuindo na implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; tem colaborado para o fortalecimento da organização de 

Cooperativas de Catadores/as de Material Reciclável; atua nos processos de 

elaboração e implantação de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

e atua como docente de nível superior da Universidade Metodista de São Paulo 

e do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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Universidade Católica do Salvador, com pós-graduação em Direito Ambiental 

pela Universidade de São Paulo.  
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Revista Ambiente e Sociedade. 
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EIXO 1. PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 

Envolve trabalhos, pesquisas e/ ou experiências em educação ambiental 

desenvolvidos por empresas, escolas, universidades e grupos 

organizados dos municípios do Grande ABC que visam à proteção, 

conservação e/ou recuperação ambiental. Dentre os temas a serem 

abordados destacamos: manejo e/ ou uso sustentável em Unidades de 

Conservação; recuperação de áreas degradadas, criação de espaços 

educadores sustentáveis; recuperação e conservação de recursos 

hídricos, conservação da fauna e flora (biodiversidade), turismo 

sustentável, arborização urbana, reciclagem e reutilização de resíduos; 

projetos realizados em áreas verdes urbanas, como parques e ou praças; 

combate ao desmatamento economia de água e energia; manejo 

agroflorestal sustentável, produção e consumo sustentável. 
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RESUMO 

O Jardim Botânico de Diadema foi inaugurado em outubro de 2.000, no Jardim 

Inamar, Diadema, o parque conta como uma área de 26.312 m² de vegetação 

típica da Mata Atlântica. As monitorias são atendidas pelos monitores do 

parque, estes são capacitados de forma continuada. Durante a monitoria entre 

as ferramentas de educação ambiental utilizadas, se encontram: placas 

informativas, trilhas, oca feita com galhos de jerivá e bambu, a Sala Verde Ipitá 

onde se utiliza vídeos educacionais e palestras sobre questões 

mailto:evertonviesba@uol.com.br


 

socioambientais, bicho-pau, carpoteca, estufa, viveiro de mudas, horta, e o 

Borboletário Laerte Brittes de Oliveira, sendo este último a ferramenta mais 

procurada pelos visitantes. O acesso ao Borboletário é supervisionado e possui 

o limite de 20 pessoas, para evitar impactos às espécies e ao macro ambiente. 

Antes deste acesso, os visitantes recebem uma explicação sobre o 

desenvolvimento dos lepidópteros, esta fase da monitoria é realizada com o 

uso de um Kit Monitoria sobre o ciclo de vida. Já no viveiro, os visitantes 

podem interagir diretamente com a fauna e flora, observando o modo de vida 

das espécies e interações destas com o meio. O kit proporciona um primeiro 

contato com a borboleta, lagarta e ovos, permitindo além da obtenção do 

aprendizado sobre o ciclo de vida, a quebra de paradigmas, e a desmistificação 

de informações errôneas. O Borboletário é uma importante ferramenta de 

educação ambiental não formal por possibilitar aos visitantes a interação direta 

com as borboletas desde o início do ciclo da vida e incentivar a conservação da 

natureza. 

 

Palavras-chave: Jardim Botânico. Borboletário. Educação Ambiental Informal. 

Lepidópteros. 

 

Introdução 

Emancipada no final da década de 1950, o município de Diadema está inserido 

na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), possui 30,7 km², o equivalente 

a 0,01% do território estadual, e tem a segunda maior densidade populacional 

do país (IBGE, 2010). Este município estabeleceu como principal fonte 

econômica o setor indústrial e a prestação de serviços, os quais garantem sua 



 

estabilidade econômica, mantendo-o no 14° lugar no ranking das melhores 

cidades brasileiras nos seguintes indicadores: Geral, Governança, Bem-Estar, 

Econômico, Finanças, Domicílio, Saúde, Educação, Segurança e Digital 

segundo estudos da Delta Rankings (2015).  

A cobertura original de vegetação é característica de mata atlântica, mas 

devido ao crescimento populacional houve uma descaracterização de sua 

composição vegetal, no entanto o município ainda possui resquícios de 

vegetação preservados que contribuem para o bem estar da população, como 

por exemplo, o Jardim Botânico de Diadema, com uma área de 26.312 m². Este 

espaço pertencia ao terreno do antigo viveiro municipal Aristides Antunes, foi 

inaugurado em outubro de 2000, e está localizado no bairro Inamar, na região 

Sul do município.  

Em agosto de 2002 a área foi grafada como Área Especial de Preservação 

Ambiental (AP) pela Lei Complementar nº 25 de 25 de janeiro de 1994 

(Diadema,1994). Além de sua estrutura favorecer a sociedade pela sua 

vegetação, acessibilidade e enquanto espaço de recreação e cultura, também 

abriga a sede administrativa da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), o 

Departamento de Gestão Ambiental, a Divisão de Educação Ambiental, e a 

divisão de Licenciamento e Fiscalização, usufruindo de áreas do Jardim 

Botânico que foram devidamente construídas para este fim.  

O Jardim Botânico conta com algumas ferramentas de Educação Ambiental 

(EA), como o Borboletário Laerte Brittes de Oliveira, a Sala Verde Ipitá onde 

vídeos educativos são exibidos, três trilhas ecológicas, viveiro e a estufa de 

mudas de plantas, conforme tabela 1.  

 



 

Tabela 1. Estruturas do Jardim Botânico utilizadas como ferramenta de EA 

 

Desde sua construção, em setembro de 2005, o Borboletário é o mais 

conhecido tanto na RMSP como nos municípios vizinhos de Diadema, 

proporcionando aos visitantes uma agradável contemplação do comportamento 

Ferramenta de EA Função 

Borboletário Laerte Brittes  

de Oliveira 

No viveiro, o público tem o primeiro contato 

direto com as três espécies de borboletas 

ali presentes. 

Sala Verde Ipitá 

Neste ambiente, ocorre a exibição de 

vídeos educativos voltado para as causas 

socioambientais, e posteriormente há uma 

breve discussão sobre o tema apresentado. 

Trilhas Ecológicas 

As trilhas são realizadas com o intuito de 

informar o público sobre os ecossistemas 

com as espécies de arvores ali presentes e 

principalmente o conceito de conservação 

ambiental. 

Estufa de plantas 

Na estufa, mudas de plantas ornamentais 

são cultivadas. As plantas, quando 

necessário, são enviadas para arborizar 

áreas públicas da cidade. 

Além de ser entregue a população em datas 

comemorativas para plantio em casa. 



 

das três espécies de borboletas, sendo estas, a Cáligo illioneus, Ascia monuste 

e Methona themisto (figura 1), todas essas com a permissão e licenças de 

manejo autorizadas pelos órgãos ambientais competentes. 

Estas espécies apresentam um bom comportamento ao conviverem juntas, são 

ativas durante o dia, e se distribuem de forma homogênea dentro do viveiro. 

Por serem nativas de mata atlântica se adaptam bem ao clima e variações de 

temperatura e umidade presentes no bioma. 

 

Figura 1. (da esq. para a dir.) Cáligo illioneus, Ascia monuste e Methona 

themisto.  

Crédito das fotos: Everton Viesba 

 

O desenvolvimento da consciência ambiental, a nível internacional, pode ser 

traçado ao longo das últimas décadas, eventos como as Conferências de 

Estocolmo e a de Tibilisi originaram as primeiras manifestações sobre a EA 

(SATO, 2003). Dentre os diversos objetivos da EA, o despertar de uma 



 

consciência ecológica por meio da sensibilização está intimamente relacionado 

com o papel do Borboletário.  

Iared et al. (p. 60. 2011) define sensibilização como “Tornar(-se) sensível; 

comover(-se); emocionar; tornar-se emocionalmente consciente e 

compreensivo”. Para desenvolver as práticas educativas dentro do 

Borboletário, é necessário que tais práticas busquem sensibilizar os visitantes 

para os problemas socioambientais e a importância da preservação e 

conservação da natureza. 

 

Materiais e métodos 

O Borboletário, como uma das ferramentas de EA do parque, está dentro da 

monitoria realizada com os visitantes - escolas e grupos espontâneos.  

A monitoria ao Borboletário inicia-se com a explicação do ciclo de vida da 

borboleta com o uso do Kit de Monitoria (figura 2), esse kit é montado a partir 

das fases da borboleta da espécie Caligo Ilioneus.  Os visitantes formam um 

circulo com as crianças, professores e/ou pais são tratados de forma 

heterogênea, de acordo com a faixa etária e com diferenças na linguagem 

técnica, porém mantendo o mesmo nível de informação, essa atividade 

proporciona um aprendizado real, além de garantir que os visitantes se 

aproximem das espécies, dos conceitos ambientais e dos problemas 

socioambientais de forma que possam assimilar com maior facilidade e tomar 

para si a importância da conservação da natureza.  

 



 

Figura 2. Fotomontagem das peças que compõem o kit de monitoria.  

Crédito das fotos: Letícia Viesba 

 

Este primeiro contato é essencial para a perda do medo dos visitantes para 

com as borboletas e lagartas, assim é possível a desmistificação das 

informações errôneas provindas do senso comum. Neste momento são 

apresentados para os visitantes os ovos - parasitados que não irão gerar 

lagartas -, colados com cola comum e não tóxica, em uma placa de petri 

possibilitando que os visitantes os toquem, sentindo sua textura e sua riqueza 

em detalhes. A fase da lagarta é apresentada com uma lagarta de Caligo 

Ilioneus, a qual é apresentado entre os visitantes que podem tocar e sentir sua 

textura macia, cor e forma das asas entre outros detalhes, durante esse 

contato com a lagarta é explicado seus hábitos de alimentação e tempo de vida 

em cada estágio e as diferenças entre as espécies, esta fase exige muita 

atenção do monitor e disciplina do visitante para que tal ato não cause estresse 

à lagarta. 

A fase de pupa é apresentada com uma pupa de verdade já eclodida, e 

explicada à importância da sua cor e formato para o mimetismo, sendo muito 

semelhante com uma folha seca. A borboleta “Olho de Coruja” (Caligo Ilioneus) 



 

é representada por uma borboleta já morta, mas conservada em cor e formato, 

é explicitado sobre sua característica principal, que é a semelhança com os 

olhos de uma coruja, e sua importância que é a proteção do individuo frente a 

animais maiores como louva-deus, gafanhotos e pássaros, dentre outros. 

Durante esse momento os visitantes são instruídos sobre algumas regras para 

a entrada no viveiro do Borboletário, onde não é permitido correr por conta de 

ser hábito das borboletas ficarem no chão, que é de onde tiram a umidade, não 

é permitido pegar as borboletas pelas asas, dependendo da idade 

recomendamos apenas aproximar o dedo, assim à borboleta pode subir no 

dedo do visitante. 

A entrada no viveiro do Borboletário ocorre através de uma estrutura externa 

(figura 3), onde é acessível inclusive aos cadeirantes por meio de rampa de 

acesso e porta de tamanho maior que a comum.  

 

 

Figura 3. Antecâmara para a entrada ao Borboletário. Crédito da foto: Sandro 

Santana 

 



 

Além da tela de proteção, para impedir a entrada de predadores e saída de 

borboletas, essa antecâmara serve como um portal para ambientar o visitante 

na entrada na “casa das borboletas”, onde devem ser respeitadas as 

borboletas, a conservação delas e o cuidado com seu macroambiente. 

Dentro do viveiro poucas são as informações técnicas apresentadas, pois o 

foco principal é a sensibilização dos visitantes para a causa da conservação 

das espécies apresentadas, bem como a importância ambiental das borboletas 

(bioindicadores). São mostradas as plantas especificas para ovoposição, dando 

importância a cada espécie de planta presente no viveiro, as flores também 

têm uma importância singular principalmente para a Ascia e a Methona que 

também se alimentam do néctar do pólen, e as frutas em decomposição que 

estão espalhadas ao longo do viveiro que servem de alimento para a Caligo 

(figura 4). 

 

 

Figura 4. Monitoria com crianças de uma escola municipal de Diadema.  

Crédito da foto: Arquivo do Borboletário 



 

 

Ao final da visita todos preenchem uma ficha de avaliação, onde constam 

parâmetros entre ótimo, bom, regular, e ruim  referente à monitoria, as 

ferramentas de EA, o tempo de visita, a pontualidade, à didática do monitor, a 

duração e o questionamento sobre qual ferramenta chamou mais a atenção 

daquele grupo de visitantes. Essa avaliação é plotada em gráficos, e disposta 

em relatórios semestrais, são analisadas pelo chefe do Setor de Educação 

Ambiental e tomadas as medidas necessárias para melhoria dos indicadores, 

bem como aperfeiçoamento da monitoria e das ferramentas. 

 

Resultados e discussão 

Durante o primeiro semestre de 2015 as visitas ao parque foram apresentadas 

comparando os grupos escolares e os grupos espontâneos – famílias, 

conforme o gráfico 1. A variação é devido ao período de férias escolares onde 

as escolas não visitam esses espaços, e sim as famílias que estão de férias. 

Enquanto nos meses de maio e junho pode-se observar maior numero de 

visitantes, visto que ao chegar próximo do final do semestre as escolas buscam 

realizar atividades extracurriculares como a visita ao Borboletário.   

 



 

 

Gráfico 1. Comparação entre os grupos escolares e espontâneos visitantes do 

Jardim Botânico de Diadema no primeiro semestre de 2015. 

 

Foi possível ainda, observar a variação no número de visitantes total ao longo 

dos meses no primeiro semestre de 2015, conforme o gráfico 2. O aumento 

significativo de visitantes no mês de junho é devido ao grande numero de 

grupos escolares, considerando que cada grupo escolar tem em torno de 20 a 

50 estudantes, enquanto os espontâneos variam entre 3 a 5 pessoas.  
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Gráfico 2. Número de visitantes do Jardim Botânico de Diadema,  

no primeiro semestre de 2015. 

 

Os visitantes são oriundos de várias cidades, não apenas de Diadema, como 

se pode observar no gráfico 3, existem grupos de visitantes também de Santo 

André, São Bernardo, São Caetano e ainda, São Paulo.  
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Gráfico 3. Cidades de origem dos grupos de visitantes do Jardim Botânico de 

Diadema  no primeiro semestre de 2015. 

 

O dado mais expressivo retirado da avaliação respondida pelos visitantes é “o 

que mais chamou atenção durante a pesquisa?”, onde 72% dos visitantes 

citam o Borboletário como a ferramenta mais expressiva da monitoria, os 

outros 28% são divididos entre outras ferramentas de EA e o fato da área ser 

preservada, ter ar puro, a monitoria ser organizada e os monitores terem 

didática adequada com as faixas etárias, conforme o gráfico 4. 

 

Cidades de Origem dos  grupos de 
Visitantes 

Diadema

Sandro André

São Bernardo do Campo
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Gráfico 4. Comparação do que mais chamou atenção dos visitantes durante a 

monitoria. 

 

As ações e atividades do Jardim Botânico de Diadema, em especial, aquelas 

relacionadas ao Borboletário Laerte Brittes de Oliveira, se enquadram nos 

objetivos das Diretrizes para Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental em Unidades de Conservação (Encea, 2009), entre elas: “Fortalecer 

e estimular a implementação de ações de Comunicação e Educação Ambiental 

em Unidades de Conservação, Corredores Ecológicos, Mosaicos e Reservas 

da Biosfera, em seu entorno e nas zonas de amortecimento” (Encea, p. 20. 

2009).  

As atividades da monitoria também seguem no encontro do Encea, o uso do Kit 

Monitoria, por exemplo, tem como finalidade, internalizar valores de 

coresponsabilidade e proteção, além de estimular processos formativos 

voltados à mobilização e ao empoderamento da sociedade para intervenção 

crítica e transformadora na realidade, para o enfrentamento dos desafios 

O que mais chamou atenção?  

Borboletário

Outros



 

socioambientais e participação qualificada nas tomadas de decisão. O Kit 

Monitoria, também serve como inspiração para que os professores das escolas 

que visitam o Borboletário desenvolvam novos materiais didáticos para uso em 

suas aulas, quer seja no sistema formal de ensino ou mesmo para a EA 

informal.  

Gallo e Barbosa (2010) afirmam que espaços como estes – zoológicos, 

aquários e borboletários - são propícios para o desenvolvimento de ações de 

EA, carregando consigo uma importante conexão entre sociedade, ciência e 

natureza.  

 

Conclusão 

Recentemente foi possível firmar uma parceria entre o, recém inaugurado, 

Borboletário do Museu Catavento Cultural, que será abastecido com as 

borboletas provenientes do Borboletário de Diadema, onde também ocorrerá 

todo o ciclo de desenvolvimento dos ovos colocados pelas borboletas do 

Catavento. Além do fato que o número de visitantes ter tido um crescimento 

exponencial nos últimos 10 anos de existência do Borboletário, ele ainda serve 

como suporte, formação e abastecimento dos Borboletário do Estado de São 

Paulo – como é o caso do Borboletário do Museu Catavento Cultural. 

Diante das informações apresentadas, mais os fatos observados internamente 

no agendamento das monitorias pode-se concluir que o Borboletário Laerte 

Brittes De Oliveira, é uma importante ferramenta de EA no Grande ABCD e na 

RMSP. Ele serve como demonstração da importância da conservação das 

espécies das borboletas por conta de serem bioindicadores e da sua beleza, a 



 

preservação da vegetação em meio às grandes cidades, além de proporcionar 

um local de lazer em meio ao grande ABCD, que conta com opções limitadas. 
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A história do Reservatório Billings tem seu início dentro de uma crise de 

abastecimento de energia elétrica entre os anos de 1923 e 1924. A área 

ocupada pela represa atualmente foi inundada, a partir de 1927, com a 

construção da Barragem de Pedreira, no curso do Rio Grande, assim 

garantindo o aproveitamento das águas da Bacia do Alto Tietê. Sendo um dos 

mais importantes reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo, 

responsável por 11% da produção de água para abastecimento público na 

região, o reservatório possui um espelho de água de 106,6 quilômetros 

quadrados, uma capacidade de armazenamento de 995 milhões de m3 de 

água. E em 2015 teve um destaque durante a chamada “crise hídrica” sendo 

vista como a “caixa de água” da Região Metropolitana de São Paulo. Na 

atualidade a situação agravou-se muito ao ponto de possuir um nível de 

ocupação sem precedentes, de grandes obras terem assoreado algumas de 

suas áreas, e da constante entrada de esgotos domésticos e industriais não 

tratados. É nesse contexto que o Projeto EXPEDIÇÃO BILLINGS: 

PROBLEMAS E SOLUÇÕES está inserido, para que se possa, em um curto 

espaço realizar um diagnóstico mais recente da situação geral do reservatório. 

Desta maneira o objetivo do presente projeto é realizar um diagnóstico 

ambiental do Reservatório Billings com o propósito de subsidiar as Políticas 

Públicas de Saneamento das áreas de interferência da represa. A expedição 

consiste em percorrer toda a extensão da Represa Billings, analisando diversos 

parâmetros de qualidade ambiental e hídrica, e um diagnóstico preliminar sobre 

questões de saúde. Para isso duas etapas foram criadas, são elas: Etapa 1– 

Encontrando os problemas e identificando potencialidades do reservatório - 

duração: 3 meses, que já foi finalizada. Nessa etapa foram feitas coletas e 



 

análises físico-químicas e microbiológicas de 164 pontos do reservatório. Etapa 

2– Em busca de soluções, com a participação social – duração 06 meses. Para 

essa etapa serão realizados seminários e oficinas nos municípios que de 

alguma maneira tem interferência na Sub bacia Hidrográfica: Billings-

Tamanduateí, são eles: São Caetano do  Sul, São  Bernardo do Campo, Santo  

André, Mauá, Ribeirão  Pires, Rio Grande da  Serra, Diadema e São Paulo Os  

seminários tem   como objetivo  realizar 

 uma devolutória dos resultados obtidos durante a Expedição, além de abrir um 

espaço para as discussões sobre a percepção que a sociedade civil tem sobre 

a situação atual do Reservatório e assim buscar de soluções para os 

problemas diagnosticados durante a expedição. Para isso serão realizados: 

Contato com as lideranças locais e com o poder público local e 

estabelecimento de um cronograma com anuência das lideranças. Estruturação 

dos seminários e das atividades necessárias para a realização. Oficinas para 

os participantes que serão divididos em grupos de trabalho para que se possa, 

em um grupo menor, estabelecer as principais resoluções dos problemas 

apresentados. A metodologia aplicada para as oficinas será a da “Oficina do 

Futuro” que no final serão obtidos os resultados das ações factíveis para a 

resolução dos problemas. Ao final das oficinas os resultados obtidos serão 

apresentados em plenária para todos os presentes. Produto final dos 

seminários, após o término de todos os seminários os resultados serão 

organizados para a produção de material de finalização. Será produzido um 

documento final para que seja entregue às autoridades competentes. 

Resultados obtidos até o presente momento: trajeto percorrido 466 km (de 

margens) feitos 164 pontos de coleta e realizadas suas análises. Cidades 



 

percorridas: São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Dos 164 pontos analisados, 31 estavam 

péssimos, 42 estavam ruins, 68 estavam regulares e 23 estavam bons. 

Importante destacar que ocorreu a abertura de um espaço para discussão das 

questões hídricas e do reservatório no Seminário final com a apresentação dos 

resultados. Pode-se inferir que existe a necessidade de primeiro ocorrer a 

produção do conhecimento e posteriormente a divulgação com as propostas de 

ferramentas de educação ambiental em recursos hídricos Perspectivas futuras: 

Criação do Programa de Educação Ambiental para o reservatório, e a criação 

da mascote (já existente) – o Billy.  

 

  



 

 

Centro de Educação Ambiental como ferramenta para transformação da 

educação formal 

Autores: Ivy Chiarelli, Felipe Toledo, Gustavo Aloe, Liliane Barbosa, Thais 

Lopes Monteiro 

Resumo 

A educação ambiental no Brasil tem ganhado força nas últimas décadas, 

porém, mesmo com leis e programas específicos, a forma com que tem sido 

abordada nas escolas não compreende a complexidade do tema que discorre 

sobre a problemática nos eixos ambiental, social, econômico e cultural. A 

ausência de espaços físicos adequados e a falta de professores capacitados 

justifica a criação de novas ferramentas para o fortalecimento e disseminação 

de práticas educativas voltadas para a sustentabilidade. Buscando suprir esta 

demanda, o presente projeto visa a bioconstrução participativa de um Centro 

de Educação Ambiental (CEA) com e para a comunidade escolar. Um local 

para o encontro de pessoas, ideias, experiências, saberes, caminhos e dos 

próprios sonhos que cada um traz consigo. Um local para o desenvolvimento 

de uma nova educação de caráter emancipatório, participativo, a um só tempo 

contextual e global. Um espaço intergeracional e multidimensional, que valorize 

no seu modo de fazer-pensar educação, a diversidade cultural, os diferentes 

saberes e o ser humano em sua complexidade (racional, afetiva, espiritual). O 

CEA bioconstruído em conjunto com a comunidade, por si só servirá como 

referência em práticas sustentáveis. Utilizando-se de ferramentas, técnicas e 

princípios da permacultura, além de metodologias participativas, criando a 

possibilidade de olhares para uma visão sistêmica, com inspiração nas formas 



 

e padrões que a própria natureza nos ensina. Um espaço para aprender-

ensinar em roda, rompendo as hierarquias e modelos disciplinares dos 

métodos de ensino convencional. Espaço para o desenvolvimento de uma 

educação na qual o conhecimento é construído de forma coletiva e a partir de 

um olhar integrador sobre a realidade complexa. O presente trabalho tem como 

objetivo, portanto, contribuir para a transformação da educação formal através 

dos valores da sustentabilidade integral. Pretende-se, a partir de um 

diagnóstico participativo, propor uma articulação entre escola e comunidade 

onde o projeto será desenvolvido. O projeto prevê atividades e ações que 

capacitem e envolvam atores das escolas e entorno com o intuito de formar 

uma rede de parceiros para a disseminação da educação ambiental e também 

para apoiar a bioconstrução do CEA. O uso de metodologias participativas será 

peça chave para a integração, empoderamento e emancipação do grupo 

envolvido. O público será composto por membros da comunidade escolar, 

sendo este grupo constituído por alunos, professores, coordenadores, 

diretores, pais dos alunos, funcionários das escolas e líderes comunitários da 

região, incluindo moradores interessados. A ideia é que este grupo torne-se 

gestor do CEA após a capacitação e bioconstrução, contribuindo com o 

sentimento de pertencimento da comunidade, apropriando-se do espaço. Esta 

etapa será realizada em 7 fases, sendo: Fase 1 Chegada na comunidade 

(estabelecer uma relação de confiança com a comunidade, identificação dos 

principais atores, escuta, trocas); Fase 2 Sensibilização e reflexão 

(sensibilização do grupo, reflexão crítica sobre diversos aspectos pedagógicos 

e socioambientais tanto da escola como do entorno da mesma), Fase 3 

Compartilhando sonhos (momento para a troca de informações sobre nossos 



 

sonhos, tanto da comunidade como da equipe que está propondo o projeto, 

utilização de metodologias participativas como varal do tempo, world café, 

colheita gráfica); Fase 4 Diagnóstico participativo (identificar pontos fracos – 

desafios e  pontos fortes - potencialidades e possíveis recursos através da 

ferramenta do diagnóstico socioambiental. Questões ligadas a água, 

saneamento, resíduos sólidos e orgânicos, alimentação, poluição sonora, 

visual, do ar, qualidade de vida, áreas verdes, condição das moradias e de 

trabalho, aspectos socioeconômicos, envolvimento  da  escola, entre  outros);  

Fase 5  Capacitação  (Serão  abordados os  temas: sustentabilidade integral, 

gestão participativa, captação de recursos, educomunicação, bioconstrução e 

permacultura, além de outros temas que aparecerão no decorrer das fases 

anteriores do projeto, identificando demandas locais. A ideia aqui é criar um 

envolvimento a ponto de que se garanta a manutenção e gestão participativa 

pela própria comunidade); Fase 6 Bioconstrção do CEA (capacitação teórica e 

prática sobre bioconstrução e princípios da permacultura. Nas aulas práticas, 

serão realizados mutirões para a própria construção do CEA, com o 

acompanhamento de profissionais e todos os interessados em participar desta 

etapa); Fase 7 Inauguração do CEA (celebraremos com um evento de 

inauguração que será composto por diversas atividades artísticas-culturais – 

buscando aqui valorizar as manifestações culturais locais – além de plantio de 

mudas e oficinas de permacultura, alimentação saudável e apresentação de 

um vídeo que contará toda a história desde o início deste projeto). Será 

realizada a avaliação e monitoramento de cada fase do projeto através de 

relatórios, vídeos, fotos e análise dos documentos. O CEA é um espaço de 

socialização, da coletividade, um espaço fundamental para o desenvolvimento 



 

de uma educação transformadora. Esta é a nossa proposta de inserção da EA 

na educação formal, a partir de um diálogo escola-comunidade, hoje frágil e 

muitas vezes inexistente. 
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Nas últimas décadas houve uma preocupação crescente com as questões 

relacionadas ao ambiente, principalmente a partir do momento em que os 

problemas passaram a ser mais evidentemente percebidos e, a existência de 

uma ameaça constante ao bem-estar do ser humano, desta forma uma atenção 

maior foi dada às questões relacionadas à preservação do meio ambiente. 

Com a urbanização foram criados espaços cinzas que são os edifícios 

totalmente fechados como o exemplo de universidades, centros empresarias, 

shopping centers, entre outros. A utilização do paisagismo nos centros urbanos 

acabou se tornando uma ferramenta essencial para a melhoria desses 

espaços, que traz uma melhoria tanto para a qualidade ambiental como para a 

estética desses meios. O paisagismo, dentre outros objetivos, permite o 

direcionamento do olhar para a importância da utilização do verde nos espaços 
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urbanos, por menor que seja o espaço disponível, pois sempre existe a 

possibilidade de  integrar  o  ser  humano  a  natureza.  Foi  nesse  contexto  

que  um  grupo  de professores, alunos e funcionários da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul criou  o “Projeto Verde USCS”,  que tem 

como objetivos promover o paisagismo como ferramenta de educação 

ambiental, promover a percepção e a responsabilidade socioambiental por 

meio da familiarização com as espécies vegetativas presentes nos campi 

USCS, despertar o interesse pela preservação ambiental, pelo cultivo de 

espécies vegetativas da flora regional e pelo paisagismo como meio de 

socialização urbana, além de despertar o interesse pela observação do meio 

natural, desenvolvendo a curiosidade e instigando a busca de conhecimento 

sobre as espécies vegetais presentes nos campi e assim melhorando a 

qualidade de vida por meio da revitalização. Para isso foram necessárias as 

seguintes etapas: a identificação das espécies dos vasos internos, a 

quantidade de vasos e um diagnóstico de cada uma deles, a aquisição de 

materiais e insumos, a divulgação interna e externa e a criação de um mascote 

para o projeto, a sensibilização por  

meio de oficinas interativas e participativas com o envolvimento de discentes, 

funcionários e pacientes das clinicas da universidade, além da manutenção e 

sustentabilidade do projeto, foi também necessário a criação de espaços em 

redes sociais para a divulgação. Como resultados foram identificados e 

diagnosticados 150 vasos nos espaços do Campus Centro da USCS, foram 

adquiridas as mudas e os insumos para a revitalização de todos os vasos, foi 

realizado um concurso interno para a criação do mascote e foi criado o 

“Verdejinho” por dois alunos do núcleo comum da escola da saúde. O 



 

“Verdejinho” é utilizado em todos os materiais de divulgação e se torno o 

símbolo do projeto. Foi crido um hot site para o projeto além de um perfil no  

facebook (https://www.facebook.com/projetoverdeuscs). Foram realizadas 15 

oficinas que envolveram aproximadamente 120 participantes, todos os vasos 

existentes no campus foram revitalizados, algumas salas de aula se 

envolveram com a revitalização e se tornaram responsáveis por um deles 

(como padrinhos e madrinhas). Foi realizada uma oficina com os pacientes da 

clínica de Fisioterapia na qual foram feitos vasos com garrafas pet e cada 

participante levou seu  vaso  com  a  mudas  para  áreas internas. Foi 

verificado que, como houve uma participação efetiva das pessoas que 

trabalham ou estudam no Campus Centro da USCS, os vasos deixaram de ser 

“invisíveis” e passaram a fazer parte da vida e da dinâmica do prédio, 

melhorando significativamente a relação dos seres humanos que fazem parte 

dessa comunidade. Os próximos passos do projeto são ações de envolvimento 

das novas turmas que chegam a cada semestre e criar a cultura de 

preservação. 

 

 

  

https://www.facebook.com/projetoverdeuscs


 

OBSERVAÇÃO DE AVES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  

Autores: MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS, MIGUEL MALTA MAGRO, 

PAULO BOLSONI, CARLOS VIANNA.  

Local: SABINA-ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO.  

Introdução: A observação de aves em ambientes naturais é uma prática 

pedagógica pouco utilizada nas aulas de Ciências podendo ser uma ferramenta 

didática de caráter lúdico, prático, sensorial e experimental uma vez que 

oferece múltiplas possibilidades de abordar conteúdos e atitudes de respeito de 

relação homem-natureza. Objetivo: O presente projeto tem como objetivo 

ensinar sobre Aves através de uma atividade lúdica, assim incentivando e 

conscientizando Alunos e Visitantes à preservação do Meio Ambiente. 

Materiais e Métodos: Procedimentos; Com bases nos objetivos o projeto foi 

dividido em partes: Observando as diferenças: Nessa parte do trabalho 

consiste na utilização de banners, cada um contendo 2 figuras de aves com 

características semelhantes muitas vezes confundidas por observadores 

amadores. O objetivo é desafiar o olhar do aluno para descobrir essas 

diferenças / B – Conhecendo os Diferentes tipos de Bico e sua Função: 

Nessa parte são utilizadas ferramentas que simulam bicos, com o objetivo de 

explicar e desafiar os alunos a entender suas funções e sobre Evolução /C- 

Procurando Aves: Nessa parte do trabalho consiste em formar grupos com os 

visitantes e alunos junto com os Monitores procurando as Aves que vivem na 

Sabina. Foram Criados Comedouros feitos de forma simples para atrair as 

Aves. Binóculos e ficha de observação são utilizados durante o passeio, 

informando sobre as espécies encontradas. Resultados: Os resultados estão 

sendo colhidos através de ficha de avaliação, com questões como: 1-Você já 



 

teve alguma experiência em Observar Aves antes? Se sim onde?/ 2-Qual das 

Aves vista hoje na Aula você já avistou antes? /3-Possui alguma Ave de 

estimação? /4-Você acha interessante a Observação de Aves/ 5-Você 

considera as Aves importantes para o Meio Ambiente/ 6- Qualidade da Aula? / 

7- Depois do aprendizado de hoje, você ira reparar mais nas Aves que vivem 

ao seu redor?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Gestão Ambiental Integrada dos recursos hídricos na Estância Turística 

de Ribeirão Pires/SP, sob o enfoque da Territorialidade  

 

Autores: YAMAMOTO, Márcia Cristina  

ESTÉFANO, Carolina  

 

A disponibilidade e a qualidade da água são preocupações fundamentais no 

contexto atual das discussões sobre o uso e conservação dos recursos 

naturais. O aumento da demanda associada ao crescimento populacional, a 

multiplicidade de usos e a poluição crescente dos mananciais tornam a água 

um recurso escasso e objeto de conflitos que envolvem a sua apropriação e 

utilização. O território em questão, para análise, foi o município de Ribeirão 

Pires/SP, em função de sua localização na região metropolitana de São Paulo 

e por ser área de proteção aos mananciais. Além disso, é de suma importância 

para o abastecimento público, principalmente do ABC paulista. Frente à 

problemática exposta coloca-se como questão central o modo como ocorre a 

gestão dos recursos hídricos em uma região de mananciais e quais os 

instrumentos disponíveis e a serem inseridos que podem auxiliar na resolução 

e eficiência/eficácia da mesma. Esse estudo propôs a realização da análise do 

planejamento e gestão ambiental dos recursos hídricos no território citado, sob 

o enfoque da Territorialidade. Foi apresentado em 2011, como conclusão da 

Pós-Graduação em Gestão Ambiental, pelo Centro Universitário SENAC, São 

Paulo. Propôs-se pesquisa bibliográfica e de campo, por meio de visitas 

técnicas e entrevistas abertas e fechadas em um estudo teórico-empírico, 

sendo 13 entrevistados, entre eles: turistas, moradores, empreendedores e 



 

poder público local. Analisaram-se diplomas legais e atividades/ações locais 

para entendimento dos processos existentes de governança. Por meio das 

entrevistas verificou-se que a maioria dos participantes possuía preocupações 

com a preservação ambiental local. Para metade dos entrevistados, a primeira 

medida que realizariam, caso fossem políticos responsáveis pela 

administração, abrangeria a área de meio ambiente, saúde e saneamento, 

como o tratamento de esgotos, a desocupação de áreas de risco, melhorias na 

saúde e maior cuidado com o meio ambiente. Para quatro entrevistados, as 

ações prioritárias envolveriam a infraestrutura pública – melhoria na 

infraestrutura em geral, melhoria nos bairros mais pobres, lazer para os idosos 

e construção de canis. A proteção ao meio ambiente no município foi 

considerada regular por sete dos entrevistados, ruim por cinco dos 

participantes e boa por apenas uma pessoa, o que demonstrou a insatisfação 

da população quanto às ações para a conservação ambiental. Doze dos 

entrevistados também declararam se sentirem incomodados com algum 

aspecto relacionado ao meio ambiente, citando: o esgoto, o lixo, o descaso e a 

falta de proteção ambiental, a poluição das águas na represa e o 

desmatamento. Apenas uma pessoa afirmou não se incomodar com nenhum 

aspecto ambiental em Ribeirão Pires. Segundo a gestora entrevistada, o  

município possui programas desenvolvidos com a comunidade para trabalhar a 

questão dos recursos hídricos e a educação ambiental, citando como exemplo 

alguns projetos: educação ambiental nas escolas municipais, coleta do óleo de 

cozinha na cidade, despoluição hídrica com base no mapeamento dos esgotos 

da região, revitalização do Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, 

parceria com a FEHIDRO (Fundo de Recursos Hídricos estadual) para 



 

levantamento de todas as nascentes do município e sua recuperação. Quanto 

à qualidade das águas, há três pontos de monitoramento dos recursos hídricos 

realizados pela CETESB, sendo que a qualidade variou entre regular e ruim 

para os índices dos corpos d’água que adentram o município, ficando claro que 

o lançamento de esgoto é um dos responsáveis pela má qualidade das águas 

para abastecimento público. Desse modo, concluiu-se que inexiste um discurso 

harmônico entre a gestão pública e a população, gerado pela ausência de 

participação dos moradores nas ações e decisões políticas, bem como pela 

frágil comunicação entre prefeitura e sociedade, uma vez que a população 

desconhecia projetos da municipalidade e demonstrou ter pouco conhecimento 

da legislação local. Há instrumentos, como a Agenda 21 Local que foram 

realizados, mas não implementados. Para tanto, um planejamento e gestão 

ambiental integrados e responsáveis para a manutenção da qualidade dos 

recursos hídricos existentes, de vida e fomentação do ecoturismo/turismo 

cultural são passíveis de aplicabilidade. Sugerem-se ações de integração da 

população com o poder público, como trilha urbana, continuidade da Agenda 

21 Local, biomapas, conselho dentro da Secretaria que abranja a comunidade 

e discuta reais necessidades e seguimento de determinadas leis como 

diretrizes a um bom planejamento e gestão ambiental, baseando-se no Plano 

Diretor e zoneamentos adequados às potencialidades do território. 

  



 

INSTITUTO CAUSAMBIENTALIS: COMO ARTICULADOR DE AÇÕES NA 

BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A CRISE NA GESTÃO HÍDRICA EM RIO 

GRANDE DA SERRA 

Eloiza Antonia Araujo1, Alex Marcelo Rosa2, Marta Angela Marcondes3  

¹elloizaaraujo@gmail.com,INSTITUTO CAUSAMBIENTALIS.ORG 

2alexm2019@gmail.com, INSTITUTO CAUSAMBIENTALIS.ORG 

3 marta.marcondes@uscs.edu.br,Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul – USCS – Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos   

 

Rio Grande da Serra é um município de 36.341km2 com um total de 47.731 

habitantes,  segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) , 

com toda sua extensão inserida em área de proteção aos mananciais. Mantêm 

várias nascentes entre elas as nascentes do Rio Grande que garante o 

abastecimento e a recarga da água para o Braço do Rio Grande do 

Reservatório Billings, além de possuir uma estação de captação e Tratamento 

de Água, o chamado Sistema Ribeirão da Estiva. Nesse contexto surge em 

2001 o Instituto Causambientalis, uma organização não governamental que 

tem como objetivo criar um espaço para que as questões ambientais possam 

ser discutidas em prol aos processos de proteção ambiental do município, que 

é um importante produtor de água. A Educação Ambiental contribui 

significativamente para desacelerar os impactos antrópicos ao meio ambiente, 

além de ser uma ferramenta que possibilita fazer a conexão entre o ideal de 

proteção ambiental e os processos  necessários para o deslanchar as ações do 

Instituto. Sendo assim o objetivo desse trabalho foi desenvolver atividades de 

educação ambiental que possibilitem aos moradores de Rio Grande da Serra a 



 

sensibilização sobre a importância da preservação de suas áreas e  da 

biodiversidade local. No primeiro semestre de 2015 foram realizadas três ações 

de sensibilização para população rio-grandense a respeito da crise hídrica no 

estado de São Paulo e as obras de Transposição da Águas da bacia do Rio 

Grande para o bacia do Alto Tiete. Foram elas: Intervenção de educação 

ambiental no festival do Cambuci, quando uma tenda foi montada na praça no 

centro da cidade com o objetivo de orientar as pessoas sobre  a importância da 

preservação ambiental, da biodiversidade local e das nascentes da região e 

qual  a relação das ações humanas e suas contribuições para a destruição e 

preservação do meio ambiente. Nessa atividade foram atendidas 

aproximadamente 50 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dentro da tenda 

foi montada uma trilha representativa da fauna e da flora da Mata Atlântica, 

onde as pessoas entravam com um monitor de olhos vendados e  fones de 

ouvidos com sons da floresta sem alterações antrópicas. A segunda atividade 

foi a Aula Aberta a comunidade onde os palestrantes relataram para os três 

setores: sociedade civil, poder público, empresas privadas,  a respeito da crise 

hídrica e os impactos ambientais na região de Rio Grande da Serra devido as 

obras da transposição das aguas da bacia do Rio Grande  para o Alto Tiete, 

sem nenhum tipo de estudo de impacto ao meio ambiente. Nessa atividade 

participaram 40 pessoas, após a aula foi feita uma abertura para discussões 

sobre os problemas que a obra pode trazer de impactos negativos para o 

município, quais os processos de intervenções podem ser feitos para minimizar 

esses impactos na região. A terceira ação foi o Ato pelas Águas: com o objetivo 

de alertar a população a respeito da crise hídrica e a qualidade da água que é 

fornecida nos dias de hoje, essa intervenção foi feita na feira livre da cidade, 



 

onde foram utilizados panfletos informativos, carro de som,  e faixas para 

sensibilizar as pessoas que passavam pelo local, aproximadamente 600 

pessoas foram direta e indiretamente atingidas nessa ação. Durante as 

intervenções se percebeu que as pessoas não estão totalmente informadas a 

respeito da crise hídrica e de suas consequências para a humanidade 

futuramente; com relação a transposição das aguas da bacia do Rio Grande  

para o Alto Tiete, uma pequena parcela da população sequer sabia a respeito 

da obra, a outra parte se mostrou indignada devido a falta de comunicação do 

poder publico municipal que não informou e nem pediu a opinião da sociedade 

civil para autorizar a transposição. Por isso é necessário a construção coletiva 

de uma consciência crítica,  buscando alternativas para enfrentar os problemas 

ambientais existentes neste século XXI, diante de situações como estas,  a 

educação ambiental é uma ferramenta eficiente para conscientizar e 

sensibilizar as pessoas  a respeito das questões sociais, ambientais, culturais e 

econômicas. 

  



 

Eixo 2. TECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 

Envolvem trabalhos, pesquisas e/ ou experiências em Educação Ambiental 

desenvolvidas por empresas, escolas, universidades e grupos organizados dos 

municípios do Grande ABC que traz como protagonistas a tecnologia, 

sustentabilidade e participação social. Dentre os temas a serem abordados 

destacamos: sociedade virtual, governo eletrônico, desenvolvimento 

tecnológico sustentável, contribuição das redes sociais no desenvolvimento do 

meio ambiente, papel ambíguo da ciência e tecnologia na crise ambiental, 

reciclagem de lixo tecnológico/eletrônico, tecnologia e redução de danos ao 

meio ambiente, tecnologia verde e redirecionamento e criação de novos 

hábitos para um consumo consciente. 
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O Grande ABC tem um histórico de interlocução em processos de Educação 

Ambiental (EA) brasileiros: em 1994, sediou o Encontro Regional de EA, em 

1996 foi formada a Rede Regional de EA (posterior Núcleo de EA do Grande 

ABC) e em 1999, sediou o I Encontro Estadual de EA. Houve um retorno da 

Agenda 21Local - A21L em 2006, por meio de parcerias, com nova interrupção. 

É natural que redes se desarticulem, porém atores regionais resolveram 

rearticular grupos na região a partir de 2007, integrando as cidades no 

Consórcio Intermunicipal, pois há necessidade de ações conjuntas para um 

melhor desenvolvimento. Iniciou-se então, a integração entre poder público, 

empresas e sociedade. As 7 cidades desenvolveram suas A21L: iniciando-as 

ou retomando-as. Por suas particularidades, optou-se realizar uma A21L na 

Vila de Paranapiacaba, distrito pertencente a Santo André, por apresentar 

patrimônios cultural, natural e humano riquíssimos, entre eles: Parque Natural 

Municipal Nascentes de Paranapiacaba, Museu do Funicular, Museu Castelo, 

Patamares, ser uma zona-núcleo da Reserva da Biosfera da Unesco, além de 

conselhos diversos temáticos, como o de Empreendedores, de Monitores, de 

Quituteiras (fruto cambuci), entre outros. Mesmo sob vários instrumentos legais 
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de proteção vem sofrendo um desgaste condicionado ao tempo e à ações 

antrópicas, perdendo sua identidade original, daí a importância da A21L, na 

promoção da relação topofílica e valorização da memória histórica. Atuações 

relativas à A21L começaram em 2008, de forma esparsa, porém em janeiro de 

2009, realizaram-se reuniões pedagógicas na escola estadual, divulgação 

local, aplicação de questionário socioeconômico e entrevistas com lideranças 

locais, para um maior conhecimento das problemáticas a serem abordadas nos 

encontros e discutidas com a comunidade, resultando em um diagnóstico 

preliminar.  Algumas reuniões extras foram realizadas durante o processo, para 

maiores esclarecimentos junto à população, sobre a importância do 

envolvimento coletivo no desenvolvimento sustentável local e participação na 

discussão de temas pertinentes, sendo eles: Saúde, Segurança, Educação, 

Eventos, Turismo, Moradias, Resgate da Identidade Local, Meio Ambiente, 

Cultura, Transporte, Prestação de Serviços ao Turista, Gestão Pública, 

Unidade de Conservação, Crianças-jovens-idosos, Lazer, Interferência Externa 

– turistas. Utilizou-se uma interface entre os 6 passos da A21L, metodologia do  

Ministério do Meio Ambiente e a Oficina de Futuro, do Instituto Ecoar para a 

Cidadania, deixando dessa forma o processo mais próximo dos moradores, 

pois cada participante contribui de forma escrita, fazendo um paralelo com 

objetivos pessoais e coletivos, bem como se enquadrando na 

realidade/necessidade/dinâmica local percebidas durante o processo. Tendo 

em vista certa particularidades locais, como falta de condições dos moradores 

participarem aos finais de semana das reuniões coletivas, devido seus 

empreendimentos, houve uma reflexão e decidiu-se por agir do seguinte modo: 

de maneira individual, com papéis em formatos de pedras e folhas, as pessoas 



 

escreveram suas opiniões, sem registro de nomes e acabaram por ficar mais à 

vontade para desabafarem sobre os problemas e seus sonhos para a Vila. A 

conclusão ocorreu em 2010, sendo a versão impressa entregue ao poder 

público local: Secretaria de Gestão dos Recursos Naturais de Paranapiacaba e 

Parque Andreense, em 2011. A comunidade solicitou mais eventos locais para 

divulgação de artesanatos e da própria Vila e Unidade de Conservação, 

resgate da história com moradores da época da ferrovia, organização maior de 

tudo que se relaciona ao turismo, qualidade no transporte e saúde públicos, 

espaços e atividades de lazer para todas as faixas etárias, canil para cães 

abandonados, combate às drogas e ações efetivas de segurança pública, entre 

tantos outros sonhos. O posto de saúde em nova localidade, com melhorias, foi 

implantado, bem como a construção e implementação de creche, dois sonhos 

de moradores. Constatou-se que a A21L é um direcionamento para políticas 

públicas na gestão integrada local, além de visar o resgate do patrimônio 

cultural, histórico e humano, direcionando para uma Cultura de Paz, em que 

ocorram canais de diálogo efetivos para as tomadas de decisões. 

 

Fonte: Relatório de Experiência – Rede Agenda 21 do Grande ABC (Agenda 21 

Vila de Paranapiacaba), 2009-2011.   
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Resumo 

O Grande ABC tem um histórico de interlocução em processos de Educação 

Ambiental (EA) brasileiros: em 1994, sediou o Encontro Regional de EA, em 

1996 foi formada a Rede Regional de EA (posterior Núcleo de EA do Grande 

ABC) e em 1999, sediou o I Encontro Estadual de EA. Houve um retorno da 

Agenda 21Local - A21L em 2006, por meio de parcerias, com nova interrupção. 

Por suas particularidades, optou-se realizar uma A21L na Vila de 

Paranapiacaba, distrito pertencente a Santo André, por apresentar patrimônios 

cultural, natural e humano riquíssimos. Mesmo sob vários instrumentos legais 

de proteção vem sofrendo um desgaste condicionado ao tempo e à ações 

antrópicas, perdendo sua identidade original, daí a importância da A21L, na 
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promoção da relação topofílica e valorização da memória histórica. Utilizou-se 

uma interface entre os 6 passos da A21L, metodologia do  Ministério do Meio 

Ambiente e a Oficina de Futuro, do Instituto Ecoar para a Cidadania, deixando 

dessa forma o processo mais próximo dos moradores, pois cada participante 

contribui de forma escrita, fazendo um paralelo com objetivos pessoais e 

coletivos, bem como se enquadrando na realidade/necessidade/dinâmica local 

percebidas durante o processo. A conclusão ocorreu em 2010, sendo a versão 

impressa entregue ao poder público local, em 2011. Constatou-se que a A21L 

é um direcionamento para políticas públicas na gestão integrada local, além de 

visar o resgate do patrimônio cultural, histórico e humano, direcionando para 

uma Cultura de Paz, em que ocorram canais de diálogo efetivos para as 

tomadas de decisões. 

Palavras-chave: Vila de Paranapiacaba. Agenda 21 Local. Participação. 

Desenvolvimento local. 

“ (...) a lembrança surge no momento do perigo, e o sujeito da preservação 

deve conhecer esse perigo, deve compreender o presente para compreender o 

passado (...) O autor da preservação é o sujeito histórico, quer dizer, um 

indivíduo exposto e vulnerável, mas também capaz de agir. Preservar 

pressupõe um projeto de construção do presente.”   (BOLLE, 1984) 

 

Introdução 

O Grande ABC tem um histórico de interlocução em processos de Educação 

Ambiental (EA) brasileiros: em 1994, sediou o Encontro Regional de EA, em 

1996 foi formada a Rede Regional de EA (posterior Núcleo de EA do Grande 

ABC) e em 1999, sediou o I Encontro Estadual de EA. 



 

Houve um retorno da Agenda 21 Local - A21L - em 2006, por meio de 

parcerias, com nova interrupção. É natural que redes se desarticulem, porém 

atores regionais resolveram rearticular grupos na região a partir de 2007, 

integrando as cidades no Consórcio Intermunicipal, devido a necessidade de 

ações conjuntas para um melhor desenvolvimento.  Iniciou-se então, a 

integração entre poder público, empresas e sociedade. As 7 cidades do grande 

ABC desenvolveram suas A21L: iniciando-as ou retomando-as.  

Por suas particularidades, optou-se realizar uma A21L na Vila de 

Paranapiacaba, distrito pertencente a Santo André, por apresentar patrimônios 

cultural, natural e humano riquíssimos, entre eles: Parque Natural Municipal 

Nascentes de Paranapiacaba, Museu do Funicular, Museu Castelo, Patamares, 

ser uma zona-núcleo da Reserva da Biosfera da Unesco, além de conselhos 

diversos temáticos, como o de Empreendedores, de Monitores, de Quituteiras 

(fruto cambuci), entre outros.  

Mesmo sob vários instrumentos legais de proteção vem sofrendo um desgaste 

condicionado ao tempo e à ações antrópicas, perdendo sua identidade original, 

daí a importância da A21L, na promoção da relação topofílica e valorização da 

memória histórica. 

O objetivo dessa ação foi o de ser mais um instrumento de gestão do poder 

público local e municipal, facilitando os canais de comunicação e diálogo tão 

difíceis nessa comunidade.  

Tornar a Vila de Paranapiacaba uma referência em ecoturismo e turismo 

cultural/histórico, aliados à preservação/conservação ambiental e patrimonial é 

promover a auto-sustentação, ou seja, o desenvolvimento sustentável local da 



 

comunidade visando, inclusive, maior proteção da mesma sob documentos 

legais e Conselhos específicos. 

 

Metodologia 

O instrumento utilizado para dialogar e ouvir a população foi a Oficina de 

Futuro – Pedras no Caminho (discussão dos problemas) e Árvore dos Sonhos 

(Agenda 21 Local), pois se trata de um instrumento de participação popular que 

implica em decisões conjuntas com o poder público nas políticas públicas e de 

governo. Foi desenvolvida pela ONG Ecoar para a Cidadania. Os 6 passos da 

metodologia criada pelo Ministério do Meio Ambiente também foram utilizados, 

de forma mais esparsa, embasando, quando necessário, a Oficina de Futuro.   

O melhor mediador que o poder público pode ter é a comunidade que é peça 

fundamental nas decisões que envolvem as potencialidades, fragilidades e 

melhorias a serem implementadas no planejamento e gestão ambientais.  

Devido à realidade local diferenciada, optou-se por reuniões particulares e sem 

presença do poder público.   

De forma lúdica, folhas foram elaboradas em papel Kraft, e os participantes 

escreveram suas opiniões acerca de cada tema apresentado acima. Reunião 

presencial, em grupo e bate-papo mesmo que individual também foram 

utilizados como complemento da coleta de dados. 

Opiniões da comunidade sobre 12 temas relacionados à gestão pública e 

desenvolvimento sustentável local foram coletadas e entregues, compiladas, ao 

final, para o poder público, para conhecimento das necessidades da 

comunidade e ações futuras.  

 



 

Resultados e discussão 

Seguem os temas pesquisados junto à comunidade por meio da Árvore dos 

Sonhos – objetivos e sonhos desejáveis - para um desenvolvimento 

sustentável local, com respectiva quantidade de pessoas entrevistadas. 

Opiniões semelhantes foram agrupadas em uma única.  

Os resultados obtidos são ações simples, porém mais integradas, entre 

sociedade e governo e em diferentes áreas que permeiam o cotidiano da Vila 

de Paranapiacaba. 

1. Tema ‘Educação’ (11): 

- Ponto de Cultura (escola estadual e/ou municipal); 

- Continuação‘ do projeto ‘Flauta doce’ e execução de outros (escola estadual 

e/ou municipal); 

- Creche para crianças até 4 anos; 

- Solicitação de aulas noturnas juntamente com o governo estadual para os 

jovens que trabalham (escola estadual); 

- Escola ser espaço de reuniões e atividades comunitárias; 

- Horta, jardim, pinturas; 

- Escola como espaço de formação para a preservação e receptividade de 

turistas; 

- Segurança (contra tráfico e drogas e demais ações que possam significar 

insegurança): ronda escolar, por exemplo; 

- Centro cultural com instrumentos musicais; 

- Construção de um currículo que atenda as demandas locais e formação aos 

professores (escola municipal e estadual); 

 



 

2. Tema ‘Cultura’ (10): 

- Retorno do cinema (como meio de lazer); 

- Integração em eventos, cursos de arte e campeonatos; 

- Continuar com o Festival de Cinema e Festival de Inverno; 

- Retorno de antigos eventos: semana do ferroviário, por exemplo; 

- Saraus (na Biblioteca, no Antigo Mercado); 

- Contação de histórias (por antigos moradores) aos finais de semana; 

- Concursos de poesias e outras artes, com premiação (parceria: Biblioteca e 

escolas locais); 

- Teatro União Lyra Serrano e Antigo Mercado: ponto de encontro de grupos 

locais, seja de artes, música. (ocupação de espaços que ficam ociosos); 

- Símbolos estão definhando com o tempo (pau-da-missa, locobreque, Big-Ben) 

e como metáfora, a Vila também acabará? (impressão de moradores). 

 3. Tema ‘Saúde’ (11): 

- Psiquiatra e psicólogo no Posto de Saúde; 

- Oferta de remédios básicos (com problemas); 

- Espaço em conjunto com outras secretarias, para atividades físicas; 

- Continuar com médicos comprometidos e manter a qualidade no atendimento 

já que há demandas de outras cidades; 

- Grande conquista foi o Posto Médico, e o carro social para pessoas com 

deficiência, emergências e tratamentos contínuos; 

- Especialidades médias elogiadas: gastroenteorologista, ginecologista, médico 

da família, metabolismo, cardiologista, pediatra, psiquiatra e dentista; 

- Comunidade sem perspectivas, sem horizonte e sem economia. 

 



 

4. Tema ‘Meio Ambiente’ (15): 

- Continuar com trilhas apenas com monitores para diminuição da depredação 

da natureza e uso de drogas; 

- Fiscalização educativa; 

- Equipe de manutenção (manejo); 

- Oficinas de formação aos monitores ambientais sobre conhecimento de ervas, 

trilha perceptiva, trilha interpretativa, bioma e suas especificidades; 

- Coleta seletiva, visto que se trata de área de mananciais, que requer proteção 

de seus recursos hídricos;  

- Ação educativa para a população; 

- Recolocar as caçambas; 

- Coleta de lixo durante a semana e não fim de semana (processo 

desagradável para turistas); 

- ‘Entreposto cultural’: escoamento de produtos elaborados a partir de material 

reaproveitado para o turista; 

- Manter a coleta de água semanal e posterior análise; 

- Escola municipal elaborar projeto socioambiental; 

- Canil na Vila e sensibilização aos proprietários para prenderem seus animais;  

- Abolição de crimes ambientais (principalmente com animais, visto que é crime 

segundo leis e viola os direitos dos animais, perante organizações 

internacionais e nacionais). 

 

 

 

 



 

5. Tema ‘Segurança’ (11): 

- Posto policial: na Parte Alta também (próximo ao estacionamento e ponto de 

ônibus); 

- Policiais mulheres; 

- Ronda escolar (barrar ações de insegurança escolar); 

- Palestras na escola sobre drogas; 

- Lazer para combater as drogas; 

- Bom atendimento para as baixas demandas locais. 

6. Tema ‘Lazer’ (10): 

- Campeonatos; 

- Cinema; 

- Uso da biblioteca (renovação de acervo e computadores com internet para 

acesso da população); 

- Área para crianças; 

- Centro esportivo (para jovens e adultos – campo de bocha); 

- Shows 1 vez ao mês, com artistas locais, ou permuta entre cidade;s 

- Expresso lazer mais vezes na Vila; 

- Teatro e demais atividades no Antigo Mercado; 

- Exposições: trabalhos elaborados localmente, como tear, grupo de cerâmica, 

entre outros; 

- Brinquedoteca para filhos de turistas e de moradores. 

7. Tema ‘Gestão da Vila e Unidade de Conservação’ (8): 

- Divulgação em locais distantes do Festival de Inverno; 

- População ser unida e solicitar apresentação de planos concretos; 

- Pessoas comprometidas com o local (vivência); 



 

- Marcenaria parada (resgate da cultura, verdadeiro empoderamento das 

pessoas);  

- Poder público tomar como patrimônio do país/ entendimento da complexidade 

do lugar; 

- Sociólogos e antropólogos para trabalharem questões intrínsecas da Vila; 

- Identidade potencial: comparação --> ‘Quem vai a Campos do Jordão, quer 

ser visto. Quem vai a Paranapiacaba, quer ver.” ; 

- “Paranapiacaba não é de Santo André, apenas territorialmente; é do mundo”. 

8. Tema ‘Transporte’ (11): 

- Qualidade (manutenção adequada); 

- Retorno do trem, de 1 em 1 hora; 

- Frota maior de ônibus; 

- Trem turístico é visto como funcional, porém, os serviços falham: falta 

infraestrutura, como banheiros e espaços cobertos com mesas para 

alimentação e descanso. Turistas de classes mais elevadas têm vindo a Vila, 

porém, não retornam, pois não há infraestrutura. 

9. Tema ‘Prestação de Serviços’ (13): 

- Sítio Histórico restaurado para recepção do trem turístico; 

- Permutas com faculdades, institutos para prestação de alguns serviços; 

- Caixa eletrônico; 

- Melhora dos estabelecimentos; 

- Durante a semana deve algum atrativo ao turista, além do convencional; 

- Apoio de patrocinadores para promoção do turismo durante todos os finais de 

semana; 



 

- Biblioteca com acesso a internet, para ser um espaço de trocas, serviços aos 

moradores, etc; 

- Receptividade: o turista deve ser bem recebido; monitores ou receptivos 

bilíngues; 

- Continuidade em projetos: evitar desgastes das poucas pessoas que se 

dispõem a ajudar; 

- Resgate da história: agregar valor ao turista; 

- Retorno de grandes eventos: motociclistas, FOPP, carros antigos (infra-

estrutUra adequada); 

- Grande produto que a Vila oferece é o silêncio, o desfrutar da Natureza de 

forma consciente e sensível. 

10. Tema ‘Identidade da Vila’ (15): 

- Divulgação da parte histórica; 

- Monitores com vivência; 

- Organização do turismo; 

- Direcionar o turismo (encarecer certas trilhas; porém o serviço prestado deve 

ser especializado); 

- Museu Virtual (divulgação em agências turísticas também); 

- Documentários com ferroviários aposentados; 

- Investir no resgate dos antigos moradores; 

- Qualificar os monitores; 

- Trilha da Pontinha, alegam, virou um ‘piscinão de Ramos’, o que foge ao 

conceito de preservação e Unidade de Conservação; 

- Limite de turistas para cada monitor e para cada capacidade de carga da 

trilha (falta fiscalização); 



 

- Teatro União Lyra Serrano: espaço de saraus e cineclube socioambiental. 

11. Tema ‘Interferência Externa’ (14): 

- Melhores condições ao turista (infraestrutura); 

- Propagandas em TV em horários nobres sobre a Vila; 

- Choques de informações: receptivos falam para turistas não fazerem trilha 

com monitores, porque os primeiros não ganham;. 

- reclamações dos turistas: monitores com pressa, para atendimento de outros 

grupos (falta qualidade); 

- Falta parcerias: divisão de turistas entre monitores; 

- Monitores devem levar os turistas para conhecerem a Vila toda e não apenas 

levar na trilha escolhida. 

12. Tema ‘Jovens e Idosos’ (10): 

- Para os jovens: idioma e informática; 

- Escola profissionalizante; 

- Cursos de marcenaria, elétrica, receptivos; 

- Grupo da 3ª idade (passeios, ginástica, informações sobre variados temas); 

- Banda larga (internet); 

- Baile para a 3ª idade; 

- Escola estadual: computadores para utilização da comunidade.  

 

Conclusões 

Percebeu-se que a Vila de Paranapiacaba constitui uma comunidade/distrito de 

relações delicadas e conflitantes, seja em relação à população x poder público, 

seja em relação à população x população.    



 

A cada dia viu-se claramente que corre uma degradação e exclusão social, que 

o desenvolvimento não tem sido tão sustentável para a população que extrai 

seu sustento da economia gerada localmente.  

Constatou-se falhas na gestão da Unidade de Conservação e no resgate 

urgente da identidade local, como por exemplo, em produtos que ‘vendam’ a 

imagem real do que a Vila representa. 

A comunidade solicitou mais eventos locais para divulgação de artesanatos e 

da própria Vila e Unidade de Conservação, resgate da história com moradores 

da época da ferrovia, maior organização ao que se refere ao turismo, qualidade 

no transporte e saúde públicos, espaços e atividades de lazer para todas as 

faixas etárias, canil para cães abandonados, combate às drogas e ações 

efetivas de segurança pública, entre tantos outros sonhos/objetivos. 

Houve concretização do posto de saúde em nova localidade, com melhorias, 

bem como a construção e implementação de creche, tão solicitados. 

Para tanto, a Agenda 21 Local foi um direcionamento para as políticas públicas 

e de governo na gestão local e na promoção da Cultura de Paz, de um 

despertar para a ‘teia da vida‘ (interrelações).  

Por meio de nossas inquietudes, olhares e saberes, que culminam em nosso 

sonhos e nas pedras em nossos caminhos, a Agenda 21 abre portas para que 

seja conquistada a emancipação e autonomia para a construção de uma nova 

realidade, possibilitando a troca de experiências e informações entre as 

gerações presentes, que levem à sustentabilidade local.  
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RESUMO 

O Projeto de Extensão Escolas Sustentáveis da Universidade Federal de São 

Paulo, tem como objetivo implementar práticas sustentáveis no âmbito escolar 

e comunidade local, e promover, contribuir e somar-se às ações de educação 

ambiental existentes na escola/comunidade buscando sensibilizá-las e 

conscientizá-las sobre os problemas socioambientais, e mobilizá-las para a 

transformação de atitudes e a apropriação de novas posturas e hábitos na 

construção de um espaço educador sustentável. As atividades são trabalhadas 

em formato de plano de aula, possibilitando que estas sejam reaplicadas por 



 

outros professores, bem como permitindo ao educador adaptar o conteúdo de 

acordo com as necessidades de cada turma. Os resultados parciais mostram 

que uma parte significativa entende o que está acontecendo com o meio 

ambiente e reconhece os problemas ambientais como sendo de origem 

antrópica, no entanto, muitos têm dificuldade em se colocar como parte do 

cenário atual, reconhecendo a responsabilidade individual e coletiva, não 

sabendo quais as atitudes são necessárias para transformação do quadro 

ambiental atual. A realização do Projeto tem levado ao reconhecimento da 

escola enquanto espaço de formação, que deve assumir o papel de contribuir 

na formação socioambiental de seus estudantes, favorecendo que num futuro 

próximo as atuais e novas gerações tenham uma visão clara e objetiva do seu 

papel no planeta e do papel da natureza em nossas vidas. 

 

Palavras-chave: Escolas Sustentáveis. Educação Ambiental Formal. 

Sustentabilidade na Escola. Ecologia na Escola 

 

Introdução 

As demandas da sociedade em relação aos recursos naturais, novos espaços 

para moradias, campos imensos para agropecuária e construção de usinas 

para geração de energia têm se tornado cada vez maior e incontrolável, 

atualmente, além dos problemas socioambientais recorrentes, temos que lidar 

com a má gestão dos recursos naturais, como por exemplo, a tão preciosa e 

essencial à vida, água. Dias (2000) já considerava no inicio no século que a 

velocidade com a qual se desequilibra e se devasta os sistemas que garantem 

a vida e sustentabilidade na Terra, continua significativamente superior a 



 

capacidade humana de gerar respostas e soluções adaptativas, principalmente 

em caráter educacional. Com o aumento na demanda por recursos, cresce 

também, a incidência de impactos e prejuízos causados ao meio ambiente, 

sendo boa parte deles possível de se prevenir ou remediar. A importância da 

sociedade na conservação do meio ambiente é tratada durante várias décadas, 

já na Conferencia de Estocolmo (1972) onde o Principio 1 é definido como:  

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas 

em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a 

solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações presentes e futuras. (Estocolmo, 1972) 

Das várias ferramentas utilizadas para transformar a atual realidade, a 

Educação Ambiental (EA) é a que mais se aproxima da sociedade por ser uma 

perspectiva de transformação da atual realidade por meio da sensibilização e 

conscientização tratadas durante os processos de ensino e aprendizagem e 

social reflexivo, quer seja em espaços educativos informais ou formais – neste 

caso, em uma escola.  

Viesba et al. (2014) trata a EA como sendo um processo contínuo de ensino 

aprendizagem voltado à construção da cidadania e da consciência 

socioambiental, que deve por meio de suas ações incentivar a busca e 

formulação de conceitos, valores e a transformação de atitudes que reflitam 

positivamente no meio ambiente. Minini (1992) defende que a EA tem como 

função fornecer subsídios para que as pessoas possam desenvolver uma 

compreensão crítica local e global sobre o ambiente, criando novos valores e 



 

transformando atitudes para que possam adotar um comportamento consciente 

e participativo. Para que haja uma transformação de hábitos efetiva a 

sociedade deveria ter um desenvolvimento progressivo do senso de 

preocupação com o meio ambiente. De outro lado, Dias (2001) trata a EA 

enquanto um processo onde se ensina e discute como funciona o ambiente, 

como a vida depende dele, como nós o afetamos e como podemos promover 

sua sustentabilidade. A partir destas colocações e levando em consideração 

que a escola é um espaço formador e um local de estímulo ao exercício da 

cidadania, esta se torna o melhor espaço para desenvolvimento de projetos de 

EA, garantindo aos estudantes o acesso à informação sobre os problemas 

ambientais, possibilitando o desenvolvimento da consciência socioambiental 

por meio das experiências e conhecimentos adquiridos desde a infância e 

adolescência e motivando transformações coletivas na comunidade local por 

meio de exemplos reais e pela interação comunidade-escola.  

 

O Projeto Escolas Sustentáveis 

O Projeto de Extensão Escolas Sustentáveis da Universidade Federal de São 

Paulo, é um desdobramento de outros dois projetos, “Educação Ambiental em 

Sala de Aula” e “Educação Ambiental na Minha Escola”, ambos desenvolvidos 

por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID 

Didática/Ciências) desde 2012. O Projeto tem como objetivo implementar 

práticas sustentáveis no âmbito escolar e comunidade local, e promover, 

contribuir e somar-se às ações de EA existentes na escola/comunidade 

buscando sensibilizá-las e conscientizá-las sobre os problemas 

socioambientais, e mobilizá-las para a transformação de atitudes e a 



 

apropriação de novas posturas e hábitos na construção de um espaço 

educador sustentável. Para tanto, o Projeto é desenvolvido por uma equipe que 

envolve professores da escola, estudantes de licenciatura em ciências, ciências 

ambientais e ciências biológicas, o que favorece a inter e multidisciplinaridade 

das atividades. O Projeto surgiu da necessidade de ampliar os conceitos da 

comunidade escolar e local sobre a real situação do meio ambiente, bem como 

incentivar a mudança de hábitos e a criação de novos valores, além de 

contribuir na formação dos educandos, para que estes participem de forma 

ativa em prol à natureza. A EA é um processo dinâmico, pois se trata de 

transformações concomitantes do ser humano e meio ambiente.  

Viesba et al (2014) afirma que trabalhar a EA em uma escola favorece a 

integração do indivíduo e a coletividade de forma que desenvolvam em 

conjunto, valores sociais, conhecimentos e habilidades voltadas para a 

conservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida. A sustentabilidade 

em qualquer âmbito é formada por um tripé que articula desenvolvimento 

ambiental, social e econômico.  

Proporcionando o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental 

e social. A sustentabilidade pode ser definida em:  

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as 

condições energéticas, informacionais, físico-químicas 

que sustentam todos os seres, especialmente a Terra 

viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a 

sua continuidade e ainda a atender as necessidades da 

geração presente e das futuras de tal forma que o capital 

natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 



 

regeneração, reprodução, e coevolução. (BOFF, 2012, p. 

1) 

A interação ser humano e meio ambiente já era motivo de discussão desde a 

época Aristotélica, embora a educação ambiental não fosse o foco de 

discussões filosóficas, a preservação e conservação ambiental já se faziam 

necessárias, devido ao equilíbrio dinâmico existente entre as partes.  

Embora a filosofia grega não tenha se dedicado de modo 

especial à questão do meio ambiente, a concepção grega 

de integração do ser humano com o mundo natural é 

considerada um dos pontos de partida do pensamento 

ecológico contemporâneo. É, sobretudo o modo de 

pensar grego que, ao definir o ser humano como um 

microcosmo que é parte do macrocosmo, abre caminho 

para a visão do equilíbrio necessário entre o ser humano 

e a natureza. (Carvalho et al., p. 36) 

Portanto, é no sentido de promover a articulação das ações educativas 

voltadas às atividades de proteção, recuperação e melhoria socioambiental, e 

de potencializar a função da educação para as mudanças culturais e sociais, 

que é desenvolvido o Projeto Escolas Sustentáveis na construção de espaços 

educadores ecologicamente corretos, economicamente viáveis e sócio-

culturalmente justos - a escola sustentável. 

 

Materiais e métodos 

Inicialmente foi realizado o levantamento e revisão da literatura sobre a EA em 

seus conceitos mais amplos, mas buscando enfatizar a EA crítica e 



 

transformadora. Também, foram estudados métodos eficazes e inovadores 

para o processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, o Projeto foi 

apresentado para as responsáveis pela gestão da escola e para o quadro de 

professores e funcionários conforme figura 1, e só então para os estudantes, já 

com a aprovação da gestão para inicio das atividades e apoio do quadro de 

professores.  

 

Figura 1. Reunião de apresentação do Projeto para a gestão. 

 

Reigota (2004, p. 35) afirma que a EA: 

[...] não deve estar baseada na transmissão de conteúdos 

específicos, já que não existe um conteúdo único, mas 

sim vários, dependendo das faixas etárias a que se 

destinam e dos contextos educativos em que se 

processam as atividades.  

No entanto, o mesmo autor, deixa uma ressalva:  

 



 

 

O conteúdo mais indicado deve ser originado do 

levantamento da problemática ambiental vivida 

cotidianamente pelos alunos e que se queira resolver. 

Esse levantamento pode e deve ser feito conjuntamente 

pelos alunos e professores. 

Sendo assim para realizar as atividades de EA foram levados em conta os 

problemas socioambientais em escala local e global. Desta forma, os 

estudantes e professores se identificam mais facilmente com os temas 

abordados, muitas vezes relacionando os problemas locais com os globais. As 

atividades são trabalhadas em formato de Plano de Aula (PA), possibilitando 

que estas sejam reaplicadas por outros professores em diferentes turmas, bem 

como permitindo ao educador adaptar o conteúdo de acordo com as 

necessidades de cada turma. Os PAs são criados a partir de propostas 

temáticas levantadas pela equipe do Projeto com base nas questões 

socioambientais que estão em evidência. Todos os PAs incluem atividades 

práticas, discussões coordenadas, conforme figura 2, exercícios de 

aprendizagem e para finalizar, uma aula teórica com o uso de recursos digitais 

para sintetizar todo o conteúdo abordado e discutido.  



 

 

Figura 2. Profa Marianne Andrade em discussão coordenada com estudantes. 

 

Cada PA dura em média duas aulas para ser desenvolvido. Durante o 

desenvolvimento dos primeiros PAs foi apresentado o Projeto aos estudantes 

por meio de slides, e abordado o tema de forma prática e contextualizada, 

ampliando os conceitos ambientais conhecidos pelos estudantes, ressaltando a 

importância da preservação e conservação da biodiversidade, dos 

ecossistemas e da natureza como um todo, também foi abordado o conceito de 

meio ambiente permitindo a aproximação dos estudantes com o tema e 

utilizando o próprio ambiente escolar como material de estudo e análise figura 

3.  



 

 

Figura 3. Profa Marianne Andrade em atividade de estudo de caso com os 

estudantes. 

 

Os estudantes, também, utilizaram o Acessa Escola (laboratório de informática) 

como forma de complementar o aprendizado e aprofundar o conhecimento 

sobre os temas abordados. Esta atividade foi coordenada de tal forma que os 

estudantes buscassem novas informações em fontes de confiança, o que 

contribui, adicionalmente, para o aperfeiçoamento dos conhecimentos digitais 

dos estudantes, possibilitando o uso de novas ferramentas de busca. 

 

Resultados 

A partir do levantamento e revisão da literatura, foram selecionados diversos 

pesquisadores que atuam com metodologias de ensino e educação ambiental, 

entre eles: Guimarães (1995), Hernández (1998), Mizukami (2013), Layrargues 

(2006), Pedrini (1997), Reigota (2004), Ministério do Meio Ambiente (2014), 



 

entre outros. Estes autores são as principais referências para o 

desenvolvimento do Projeto. O estudo contínuo destas e outras referências 

pelos membros da equipe do Projeto também contribui significativamente para 

a formação individual de cada um, em se tratando de uma equipe que contém 

estudantes de licenciatura, biologia e ciências ambientais, o estudo destas 

referências amplia os horizontes de cada profissional e estimula o aprendizado 

e interesse em áreas além daquelas que se está acostumado a estudar. 

As reuniões com gestoras e quadro de professores figura 4, tem como 

resultado a participação ativa de todo o pessoal da escola nas atividades de 

planejamento e desenvolvimento do Projeto, além de despertar um maior 

interesse do quadro de professores pela EA e seus diversos segmentos. A 

Gestão ainda demonstrou grande interesse em implementar em suas 

atividades cotidianas práticas sustentáveis que otimizem o dia a dia e reduzam 

os impactos causados ao meio ambiente, para atender esta demanda foi 

realizado um estudo e a partir deste estudo foi incluso ao eixos de atuação do 

Projeto, os eixos da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), 

iniciando as atividades com a Gestão e o quadro de pessoal já no segundo 

semestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Apresentação do Projeto Escolas Sustentáveis para o quadro de 

professores. 

 

O levantamento dos problemas ambientais locais e globais foi realizado em 

conjunto com um grupo de estudantes. Para isto, além do conhecimento 

individual e coletivo dos estudantes – todos residem no município de Diadema 

– foi utilizada a sala de informática da escola, bem como entrevistas com pais, 

funcionários e outros estudantes. O grupo é totalmente heterogêneo, 

respeitando a paridade de gênero e com participação de representantes de 

todas as séries - 6º a 9º ano do EF e 1ª a 3ª série do EM. Como resultado 

desta atividade foi gerada a Tabela 1 conforme segue abaixo:  

 

 

 

 



 

Tema Central Discussões 

Meio ambiente, ambiente natural, 

cidades 

Preservação/conservação do meio 

ambiente, relações homem e natureza, 

espaços urbanos. 

Biomas Brasileiros e 

Biodiversidade 

Características, semelhanças e diferenças 

dos biomas, endemismo, fauna e flora. 

Crescimento populacional 

Análise de dados sobre o crescimento 

populacional, degradação ambiental, 

conseqüências para os munícipes. 

Saúde Pública e Qualidade de Vida 

Saneamento básico, doenças 

transmitidas por vetores, resíduos 

sólidos urbanos, poluição sonora, 

visual, atmosférica, da água e solo. 

Recursos Hídricos 

Dados estatísticos, bacias 

hidrográficas, reuso de água, 

economia, escassez hídrica, 

mananciais. 

Recursos naturais renováveis e 

não renováveis 

Combustíveis fósseis, formas de 

produção de energia alternativas. 

Ecossistemas 

Preservação e conservação, 

características, importância social, 

cultural e ambiental. 

Tabela 1. Tabela elaborada pela equipe do Projeto em conjunto com o grupo 

de estudantes. 

 



 

Os PAs além de facilitar o desenvolvimento, aplicação e reaplicação das 

atividades, são deixados na escola para que os professores possam adaptá-los 

às suas disciplinas e reaplicá-los em suas turmas, seja nesta ou em outras 

escolas. Todos os PA são desenvolvidos em quatro etapas, as atividades 

práticas garantem que os estudantes se aproximem dos conceitos estudados e 

dos problemas socioambientais, as discussões como afirmam Inagaki e Hatano 

(1983) fazem com que os estudantes sejam instigados a defender seus pontos 

de vista, e isto ocorre naturalmente quando tentam convencer seus colegas 

sobre determinado assunto. Instintivamente tendem a ser mais críticos, 

discutindo com seus pares e com o professor, pois em relação ao conteúdo 

abordado em sala aceitam mais facilmente a opinião dos adultos, os exercícios 

– não necessariamente são questões, podem ser dinâmicas, atividades lúdicas 

– estimulam os estudantes a refletir sobre as temáticas abordadas, e por fim, a 

aula teórica ministrada com o uso do software PowerPoint, possibilita que os 

estudantes vejam todo o conteúdo discutido durante o PA de forma sintetizada 

e resumida, facilitando e fixando o aprendizado. 

O Projeto Escolas Sustentáveis foi muito bem recebido pelos professores, 

alguns se identificaram mais com as temáticas e recentemente começaram a 

inserir a EA em suas aulas, não enquanto uma disciplina, mas como um tema 

inter e multidisciplinar que pode ser abordado por todas as disciplinas como 

sugere a Lei 9.795/99. A escola que participa do Projeto, atualmente recebe 

1.600 estudantes distribuídos entre o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Em três meses de desenvolvimento do Projeto (abril – junho/2015) participaram 

diretamente das atividades cerca de 280 estudantes com atuação ativa nas 

atividades e exercícios. Indiretamente toda a comunidade escolar vem sendo 



 

beneficiada, novas práticas sustentáveis estão sendo adotadas aos poucos e o 

planejamento de ações permanentes também segue avançando. Os resultados 

parciais das atividades dos estudantes mostraram que a grande maioria 

entende o que está acontecendo com o meio ambiente e reconhece os 

problemas ambientais como sendo de origem antrópica, no entanto muitos têm 

dificuldade em se colocar como parte do cenário atual, reconhecendo a 

responsabilidade individual e coletiva, mas não sabendo quais as atitudes que 

são necessárias para transformação do quadro ambiental que vivemos. 

 

Considerações Finais 

A elevada participação dos estudantes, o interesse das gestoras em 

implementar práticas sustentáveis também na Gestão, e o apoio dos 

professores tanto no desenvolvimento quanto na adesão ao Projeto, nos 

mostram que as ações são bem vindas e a comunidade escolar e local tem 

interesse nas temáticas ambientais, faltando apenas instrução e formação, com 

isso vale ressaltar que é preciso investir mais em projetos de formação e 

capacitação docente, bem como em cursos relacionados ao tema, também, 

para o público no geral. Com o desenvolvimento do projeto fica evidente a 

importância de inserir a EA no contexto escolar, não como uma disciplina, mas 

sim como um componente que integre todas as disciplinas. Isso propicia aos 

estudantes a possibilidade de desenvolverem o senso crítico voltado às 

problemáticas socioambientais, fazendo com que o impacto do projeto atinja 

toda a comunidade e o âmbito escolar. A realização deste Projeto tem levado 

ao reconhecimento da escola enquanto espaço de formação, que deve assumir 

para si o papel de contribuir na formação socioambiental de seus estudantes, 



 

favorecendo assim que num futuro próximo as atuais e novas gerações tenham 

uma visão mais clara e objetiva do seu papel no planeta e do papel da natureza 

em nossas vidas.  
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 RESUMO – Em 27 de novembro de 2002, o Conselho Regional do Senac 

aprovou, por meio da Resolução nº 46/2002, o Projeto Ecoeficiência e, com 

ele, a Política Ambiental da Rede Senac São Paulo, hoje Compromisso com o 

Meio Ambiente. Esse ato marcou o claro posicionamento do Senac São Paulo 

quanto aos compromissos que devem nortear a relação de suas atividades, 

seus produtos e serviços com o meio ambiente e, consequentemente, com a 

sociedade, reforçando seu engajamento na promoção do desenvolvimento 

sustentável. Na unidade do SENAC Santo André são realizadas atividades 

ambientais mensais com funcionários, alunos e clientes e semestrais com 

instituições de ensino municipais e particulares. Dentre as atividades propostas 

estão a Ação Jogue limpo e atividades práticas ambientais com crianças do 

ensino infantil e fundamental da rede municipal e particular de ensino da cidade 

de Santo André.  

Palavras-chave: Compromisso. Meio ambiente. SENAC.  
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Atividades ambientais. Introdução O racionamento compulsório de energia 

elétrica, estabelecido pelo governo federal, ocorrido no ano de 2001, 

representou um grande desafio para o Senac em razão de suas características 

organizacionais, como o número de unidades, a regionalização, a diversidade 

de porte, a complexidade e as características de engenharia e arquitetura das 

edificações. Durante os nove meses de racionamento, foi possível promover 

uma economia global de 30% ou 3.700.000 kW/h com relação ao consumo de 

energia elétrica do mesmo período do ano anterior. A experiência evidenciou a 

oportunidade de ampliação dessa prática para outros aspectos que, além da 

relevância administrativa e financeira, têm forte implicação ambiental, como no 

consumo de água e materiais, e na geração e disposição de resíduos sólidos. 

Material e Métodos O Programa Ecoeficiência possui representantes em todas 

as unidades os quais tem a responsabilidade de disseminar ações do 

Programa Ecoeficiência e desenvolver atividades ambientais voltadas para a 

realidade na qual estão inseridos. Na unidade do SENAC Santo André são 

realizadas atividades ambientais tais como: 1) Ação jogue limpo Ação realizada 

como forma de conscientização e responsabilidade ambiental, envolvendo 

funcionários, turmas de cursos técnicos e de aprendizagem para uma 

caminhada com o objetivo de recolher todos os resíduos recicláveis 

encontrados nas vias públicas da cidade de Santo André. O percurso, que 

ocorre do SENAC Santo André aos Parques Celso Daniel ou Antônio Fláquer 

(Ipiranguinha), cria a oportunidade de aprendizado e de mudança local. No final 

da ação, representantes dos parques compartilham sobre a importância e 

desafios que o parque tem na região. Realizamos a pesagem dos resíduos de 

acordo com o tipo de material e encaminhamos à coleta seletiva municipal. 2) 



 

Atividades em instituições de ensino municipais e particulares do município 

Ação conjunta com as instituições de ensino do município, através de 

atividades práticas ambientais com crianças do ensino infantil e fundamental. 

Os temas e atividades ambientais são escolhidas em conjunto com 

coordenação e docentes, como forma de vivenciar os conceitos trabalhados em 

sala de aula. Resultados e Discussão Cada atividade ambiental desenvolvida 

traz resultados significantes para várias frentes, desde participantes, 

colaboradores, meio ambiente e até sociedade. Na ação jogue limpo além do 

recolhimento dos resíduos, contagem dos mesmos, também tem a 

responsabilidade que cada participante apresenta por sentir-se parte de uma 

ação que contribui com o meio em que vive, gerando também, um cuidado com 

os parques da cidade, pelo fato de escutarem e vivenciarem o compartilhar dos 

funcionários. Outro resultado importante é a reação dos munícipes e 

comerciantes que observam a ação, vários comentários, elogios e palavras de 

encorajamento são ditos para os participantes, disseminando dessa forma, o 

pensar e futuramente o agir destes. Estes resultados fazem parte de uma 

reflexão e mudança de postura frente as questões ambientais com foco em 

coleta seletiva e reciclagem. Nas atividades em instituições de ensino é 

perceptível o quanto as crianças buscam cuidar e disseminar as práticas 

ambientais vivenciadas em cada atividade. Algumas chegam a confrontar 

escola e família em relação a aplicação destas práticas no dia a dia, gerando 

uma reflexão e mudanças de atitudes. É incrível observar o quanto a vivência 

faz a diferença, sendo em uma montagem de horta orgânica vertical com 

garrafas pet até a confecção de uma ecobag com camisetas velhas ou 

fantoches com caixas de leite. O observar e o participar da transformação de 



 

um material, que por muitos é conhecido como “lixo”, em algo que se possa 

brincar, regar ou utilizar, gera uma importante sensibilização e posterior 

conscientização sobre o cuidado ambiental, estimulando também a criatividade 

e o consumo consciente. O papel da escola e do docente também é de 

extrema importância neste processo, pois são eles que vão dar continuidade, 

após término das atividades, procurando sempre enfatizar os temas 

ambientais. É perceptível o quanto educador e educando crescem e 

amadurecem dentro destas atividades e o quanto esperam pela próxima 

atividade, gerando um comprometimento e parceria que vai desde as escolha 

dos temas a serem abordados nas atividades até a execução das mesmas. 

Conclusões Estas atividades vão ao encontro da proposta do Sistema SENAC 

de Gestão ambiental, que visa a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Como contribuição, o Senac Santo André atua com responsabilidade sócio 

ambiental desde 2005, mobilizando  comunidade interna e externa à uma 

sensibilização com posterior conscientização e mudanças atitudinais em prol 

das questões sociais e ambientais. Concluímos com estas atividades que, 

temos realizado com excelência nosso papel frente a estas questões e 

principalmente, temos procurado contribuir para o fortalecimento e crescimento 

de nossa cidade. Concluímos também que, ao realizarmos a ação jogue limpo 

geramos nas pessoas, que nos veem, uma corresponsabilidade em relação a 

limpeza e separação de resíduos em nossa cidade, tornando-a mais limpa para 

nosso bem estar e com as atividades ambientais nas instituições de ensino 

atingimos não só os alunos, mas principalmente as famílias, gerando 

disseminação das práticas ambientais e um processo de mudança local e 

global. Referências Bibliográficas Medida Provisória No 2.198-5, de 24 de 
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Introdução: Este trabalho presta-se a discutir como estudo de caso, as 

experiências do Fórum Permanente da Sociedade Civil de Rio Grande da 

Serra, suas origens, processo de criação, principais objetivos, pontos de 

atuação bem como as metas a serem alcançadas, tendo como foco essencial, 

à instrumentalização ambiental dos participantes para o enfrentamento das 

problemáticas socioambientais existentes e futuras em Rio Grande da Serra, 

periferia urbana consolidada no Grande ABC Paulista. Justifica-se abordamos 

essa experiência em virtude da cidade ter seu território totalmente inserido na 

lei estadual 13.579/2009 que define as Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, que por 

sua vez estão inseridas no Bioma da Mata Atlântica, um dos biomas mais 
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ameaçados de extinção. Ainda, por atentarmos para o acentuado processo de 

transformação socioespacial que perpassa toda cidade, com crescimento 

populacional, incremento das construções civis públicas e particulares e 

expansão dos ambientes artificiais para áreas de preservação permanentes, 

em muitos casos, de maneira irregular, contrariando as diretrizes contidas no 

Plano Diretor da Cidade. Logo, a sensibilização dos moradores para essas 

questões socioambientais tem sido uma das barreiras a serem transportas por 

meio dos conhecimentos integrados na educação ambiental, mas, também se 

constitui em uma oportunidade para os novos movimentos populares se 

engajarem no combate, redução e erradicação das injustiças ambientais. 

Objetivos: 1) Garantir uma ampla mobilização da sociedade civil para 

fortalecer a resistência, aprofundar as alianças e produzir conteúdo na 

construção de alternativas para as questões da cidade; 2) Viabilizar os 

encontros e facilitar a criação e multiplicação das redes de relações e alianças 

com as quais o fórum está comprometido; 3) Tornar mais visível aos moradores 

da cidade, aquilo que tem sido feito e aquilo pode ser feito pela sociedade civil 

para melhorar as condições e a qualidade de vida local; Metodologia: Para 

tanto, servimo-nos das observações empíricas e da análise dos registros 

efetivados sobre as reuniões periódicas e mensais, cursos de capacitação, 

representações em eventos socioambientais, intervenções junto aos órgãos 

públicos e privados em âmbito municipal, estadual, parcerias com outras 

entidades da sociedade civil. Em sequência, expor os avanços conquistados, 

os desafios socioambientais a serem enfrentados para a construção coletiva de 

uma agenda 21 local para a cidade. Resultados e Discussões: apresentamos 

como contribuições preliminares do fórum permanente da sociedade civil em 



 

defesa do Meio Ambiente equilibrado junto à população riograndense em 

consonância com o artigo 225 da CF/1988: a) Os estímulos quanto uma 

formação continuada dos cidadãos, de maneira crítica e embasada nos 

conhecimentos e exercício de seus direitos e deveres constitucionais em 

relação à questão ambiental, lutando por transparência das informações sobre 

a sustentabilidade socioambiental e ao controle social dos atos dos Setores 

Público e Privado como previsto na lei estadual 12.780/2007; b) Fortalecimento 

das relações interpessoais e intrapessoais, por meio das ações (individuais e 

coletivas) permanentes e responsáveis pela preservação do equilíbrio dinâmico 

do meio ambiente, por entender que a defesa da qualidade ambiental deve ser 

um valor inseparável do exercício da cidadania plena a partir da educação 

ambiental não-formal seguindo as diretrizes gerais da lei federal 9.795/1999; c) 

Interposições positivas junto ao Ministério Público (impetração de ação civil 

pública referente as alterações no Rio Grande) questionamentos junto à 

CETESB (licenciamentos ambientais e controle da poluição localizada e difusa) 

e em outros órgãos públicos como: secretarias de planejamento urbano, de 

meio ambiente e conselhos de meio ambiente, educação e cultura, como 

instrumentos que garantem a inserção da sociedade civil na gestão 

participativa da cidade. Exposição de painéis educativos sobre questões 

ambientais. Participação representativa em seminários, simpósios, congressos, 

entre outros eventos focados nas questões socioambientais como: Crise 

Hídrica, Seminário de Hidronegócio, 90 Anos de Billings, entre outros. Dessa 

forma, têm-se construído paulatina e continuamente um despertar, a 

sensibilização e motivação dos moradores a serem atuantes pragmáticos nas 

questões socioambientais. As manifestações planejadas junto aos moradores, 



 

tendo como exemplo: caminhada e abraço coletivo do Rio Grande, 

expressando o valor simbólico, patrimonial, cultural que esse guarda desde a 

formação primordial da cidade. 

 Conclusão: Embora o fórum permanente da sociedade civil seja um espaço 

de debate das questões socioambientais, logo, trata-se de um processo 

contínuo de aprendizagem, aperfeiçoamento intelectual-prático, constatamos 

uma mudança comportamental daqueles moradores que antes atores passivos, 

ao frequentarem o fórum, expostos ao contato com diversas situações 

socioambientais debatidas em grupo, passam a se mobilizar, a se envolverem 

mais diretamente com causas socioambientais na cidade, buscando participar 

das tomadas de decisão para a melhoria da gestão urbana da cidade.  
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EIXO 2. TECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO 

  

As preocupações com as questões socioambientais têm se tornado cada vez 

mais premente em vista das ações do homem, que, ao transformar o espaço 

natural explorando a natureza provocaram uma crise. Esses impactos 

resultaram em problemas de diferentes ordens e por isso, grande dificuldade 

na sua prevenção, contenção e remediação, como o empobrecimento do solo, 

a poluição generalizada, a escassez hídrica, os riscos de deslizamento, a 

dificuldade em destinação adequada de lixo, problemas de saúde ambiental, 

dentre vários outros. Um dos caminhos para minimizar os efeitos dessa crise é 

a Educação Ambiental (EA); esta é a melhor forma de transformar a atual 

relação dos homens com o ambiente natural, favorecendo a busca por novas 

formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos de forma 

                                                           
3
Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, Universidade Federal de São Paulo. Email: 

moreira.leeh@gmail.com 
4
Universidade Federal de São Paulo. Email: julianabomjardim@gmail.com 

5
Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. Email: natalia-

sanita@bol.com.br 
6
E.E. Padre Anchieta, Instituto BiomaBrasil, Universidade Federal de São Paulo. Email: 

evertonviesba@uol.com.br 
7
Universidade Federal de São Paulo. Email: marilena.rosalen@gmail.com 



 

equilibrada. A lei 9.795/99 determina que a EA deve estar presente em todos 

os níveis de ensino, seguindo na mesma via, o Programa Nacional de 

Educação Ambiental indica a necessidade da capacitação de educadores e o 

desenvolvimento de estudos visando novas metodologias e estratégias 

voltadas para a incorporação da EA no processo de ensino e aprendizagem. A 

EA pode ser vista como um conjunto de estratégias flexíveis para incentivar as 

mudanças de hábitos e a transformação de atitudes de indivíduos e, 

consequentemente, de coletivos. Visto que atividades e ações continuadas de 

EA podem proporcionar a sensibilização e conscientização, tais práticas devem 

ser incentivadas e desenvolvidas dentro do ambiente escolar, proporcionando 

aos estudantes a importância sobre a reflexão individual e coletiva no meio 

ambiente. Partindo da premissa que a escola é um espaço de formação cidadã 

e de construção coletiva, onde os estudantes passam uma parte significativa 

de sua vida (cerca de 10 anos), se faz necessário tornar a escola um espaço 

que busca a sustentabilidade, favorecendo as práticas sustentáveis no 

presente e para o futuro, possibilitando que os membros da comunidade 

escolar e local sejam sensibilizados e instigados na busca de conhecimentos e 

atitudes que permitam a construção conjunta de uma sociedade de direitos, 

ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa. Neste 

sentido, o Projeto Escolas Sustentáveis tem como objetivo desenvolver práticas 

ambientalmente corretas no âmbito escolar e na comunidade local, além de 

promover, contribuir e somar-se às ações de EA já existentes na escola e na 

comunidade. O Projeto é desenvolvido na Escola Estadual Padre Anchieta, que 

atualmente recebe 1.600 estudantes e cerca de 80 funcionários (entre 

professores, gestores e pessoal de apoio), localizada em Diadema, cidade 



 

essa que tem 22% de seu território em áreas de mananciais, contando com 

diversos problemas ambientais e sociais. As ações previstas no projeto são 

integradas a três vertentes, Currículo/Ensino, Gestão/A3P e Estrutura/Espaço, 

estando inclusas dentro destas vertentes, a responsabilidade socioambiental, a 

redução do consumo de água e energia, e a gestão de resíduos sólidos. O 

grupo de trabalho responsável pelo apoio técnico tem realizado o levantamento 

do estado da arte da escola em relação às suas vertentes ambientais, diante 

de vários indicadores propostos pela própria equipe: histórico das ações de EA 

na escola; os impactos já existentes nos estudantes, gestão escolar e 

comunidade local; análise temporal das contas de consumo (água e energia) 

pré, durante e pós as ações do projeto, e a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos por meio da pesagem dos resíduos de acordo com os tipos – 

recicláveis (plástico, metal, papel, papelão) e orgânicos. A E.E Padre Anchieta 

participa de projetos de EA desde 2012, por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de São Paulo, 

Campus Diadema, já obteve como resultados: abaixo assinados, mostras de 

sustentabilidade, participação em eventos culturais, maior participação crítica 

dos estudantes nas aulas e maior atuação dos professores de outras 

disciplinas com as questões ambientais. A avaliação do consumo de água e 

energia mostrou que o consumo mensal médio da escola é de 248 m3 de água 

e 8.448 kWh de energia elétrica considerando os últimos 12 meses (junho/2014 

a maio/2015). No segundo semestre de aulas será realizada a gravimetria dos 

resíduos gerados na escola, já com o apoio de grupos de trabalho (compostos 

por estudantes) dentro do programa Mais Educação, e em agosto de 2015 

ocorrerá uma oficina sobre os problemas/soluções ambientais para a 



 

comunidade entorno da escola, incluso na Semana Cientifica e Cultural da 

Unifesp Campus Diadema (SCCUD) que contará com a participação de 

graduandos da Unifesp em conjuntos com os estudantes da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ECOTURISMO NA PEDREIRA DE RIO GRANDE DA SERRA” 

 

Autor: Sandro Vinícius Ortega Nicodemo 

 

A OSCIP Pró Rio Grande iniciou seus trabalhos relacionados com a Agenda 21 

do Grande ABC em 2006, com a parceria de diversas organizações da 

sociedade civil. Além da participação em eventos, tem orientado a organização 

da associação de moradores do bairro Pedreira e tem buscado financiamento 

para realização das ações de educação ambiental. Com o objetivo de fomentar 

o desenvolvimento ecoturístico na Pedreira de Rio Grande da Serra, optou-se 

pela metodologia de base comunitária, para que a comunidade seja e sinta-se 

protagonista do processo. Assim, iniciamos o trabalho com o mapeamento de 

pessoas interessadas: jovens e adultos, para participação em cada uma das 

oficinas. São 30 jovens e 30 adultos presentes e ativos nas atividades no 

decorrer do projeto. Cursos de formação que são oferecidos para a 

comunidade: 1) Monitores Ambientais, incluindo os temas: gestão ambiental, 

identificação de fauna e flora, primeiros socorros, turismo receptivo e condução 

de grupos, inclusão de pessoas com deficiência, história, geografia, fotografia, 

produção e edição de vídeo, além de noções de empreendedorismo para futura 

constituição de uma associação de monitores ambientais. Formamos duas 

turmas, sendo: uma pela manhã e outra a tarde; e 2) Empreendedorismo 

Social: empreendedorismo, culinária e artesanato. Também foram constituídas 

duas turmas, conforme disponibilidade e sugestões dos inscritos. No Plano de 

Comunicação do projeto está previsto a produção de um vídeo institucional ao 

término do mesmo para divulgação das belezas naturais e atrativos da região. 



 

Consta também toda identidade visual do projeto, como: logotipo, arte da 

camiseta e de todo material de comunicação utilizado, além da montagem de 

matérias (vídeos) sobre as atividades que alimentarão o site da OSCIP Pró Rio 

Grande. Com relação aos recursos humanos, além do Coordenador  e 

Consultor de Ecoturismo do projeto, há um Articulador Local contratado da 

própria comunidade. A equipe será complementada por oficineiros nas 

seguintes áreas: biologia, turismo, fotografia, vídeo, nutrição, artesanato, 

empreendorismo, primeiros-socorros e inclusão de pessoas com deficiência, 

onde alguns serão contratados e outros participarão através de parcerias 

firmadas no decorrer do projeto. Por fim, estão previstos eventos para 

divulgação das etapas do projeto e fomento às atividades como: evento de 

lançamento e encerramento, realização de feiras de artesanato, além de 

exposição de fotografias e mostra de vídeos. Problema: O processo de Agenda 

21 da Pedreira teve início em 2008, conduzido por um coletivo de  

organizações da sociedade civil com a participação de lideranças da 

comunidade, empresas, comércio, além do apoio do poder público, realizando 

ações de mobilização e envolvimento da comunidade na busca de melhorias 

para o bairro. Motivados pelo processo de Agenda 21 local da Pedreira, 

somado ao objetivo de orientar a ações que seriam realizadas posteriormente 

ao lançamento do processo, foi realizado um Diagnóstico Socioambiental em 

2011. Os principais pontos levantados foram: a) Apenas 5% dos moradores 

comercializam produtos por eles desenvolvidos. No que diz respeito à renda 

familiar, levantamos a seguinte situação: 2,5% recebem até um salário mínimo, 

38% recebem entre 1 e 2 salários mínimos, 38% recebem entre 2 e 3 salários 

mínimos, 17,4% recebem entre 3 e 5 salários mínimos e 4,1% recebem mais 



 

de 5 salários mínimos; b) O turismo não é explorado na região, apesar do 

grande potencial ecoturístico. A criação de projetos que venham favorecer a 

vocação da região para o ecoturismo, fará com que se crie oportunidades de 

geração de renda, aliados ao desenvolvimento sustentável; e c) 

Desenvolvimento comunitário, serviços sociais, oportunidades de emprego, e 

meios de comunicação interna, são praticamente inexistentes. Conclusões: O 

bairro encontra-se há aproximadamente 4 km do centro da cidade. Seu entorno 

está coberto pela Mata Atlântica e abriga várias nascentes do Rio Grande 

(principal rio formador da Represa Billings), fontes de água mineral para os 

moradores da região. 

Como a cidade não pode abrigar novas indústrias devido às restrições 

ambientais, a exploração do turismo e serviços ambientais surge com as 

principais alternativas para a sustentação econômica e social (geração de 

emprego e renda) de Rio Grande da Serra. O presente projeto é financiado 

pela Petrobrás, dentro do Programa Petrobrás Socioambiental – Seleção 

Comunidades. Atualmente, contamos com a relação de inscritos e os cursos já 

foram iniciados em junho de 2015 e terão duração total de 20 (vinte) meses. 

  



 

DISCIPLINA PROJETO: IMPORTÂNCIA DA MANIPULAÇÃO DE VIVEIRO 

DE PLANTAS NA FORMAÇÃO DE JOVENS DA ZONA URBANA 

 

Rosana dos Santos (docente ETEC Jorge Street e Faculdade de Tecnologia 

em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo Hotec e Mestranda na 

Faculdade de Medicina do ABC) 

santosrosana@hotmail.com 

 

O crescimento da população mundial e o desenvolvimento econômico resultam 

em aumento de consumo por produtos diversos. São visíveis as 

transformações pelas quais o mundo passa, trazendo fortes impactos e 

afetando a vida de muitas pessoas, especialmente dos jovens, sendo cada vez 

mais atingidos na sua forma de socialização, através do consumismo 

desenfreado de determinados produtos, principalmente os de tecnologia. 

Aumenta-se assim a retirada de matéria prima da natureza, pelas empresas, 

para a produção destes produtos e devolvendo substâncias extremamente 

tóxicas ao meio ambiente. Porém, verifica-se que a pegada ecológica 

(metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das 

populações humanas, ou seja, é o impacto, rastros ou as consequências, 

deixadas pelas atividades humanas sobre os recursos naturais) já ultrapassou 

a capacidade de regeneração do Planeta e estamos pegando “emprestado” 

das gerações futuras recursos ambientais. Não conseguimos devolver e ainda 

estamos piorando cada vez mais a situação, resultando em drástica redução 

e/ou escassez de recursos naturais renováveis e não renováveis. Dentro deste 

cenário, surge a problemática: como fazer para conscientizar o jovem, com 



 

idades entre 15 a 18 anos, que nasceu neste modelo de consumismo, a pensar 

e repensar sobre a sua pegada ecológica? Sabemos que o jovem nesta faixa 

etária está em fase escolar, portanto as intituições de ensino são uma  grande 

fonte de orientação e com papel fundamental nas reflexões sobre as questões 

ambientais e atitudes do cotidiano. Dentro deste contexto, o Ministério da 

Educação (MEC) prevê os Parâmetros Curriculares  Nacionais (PCNs), que 

foram elaborados para propagar os princípios da reforma curricular, pois o 

currículo é dinâmico e deve estar sempre em contínua construção, orientando 

assim o professor na busca de novas abordagens e metodologias na prática de 

ensino.  Com isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais são referências para 

o Ensino Fundamental e Médio, garantindo assim o direito do aluno de usufruir 

em todas as partes do Brasil, todo o conjunto de conhecimentos, respeitando 

todas as peculiaridades social e cultural, possibilitando dessa maneira os 

conhecimentos necessários, apoiado em competências básicas para a inserção 

dos jovens na vida adulta, em seu exercício da cidadania. Dentro dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, voltado ao Ensino Fundamental, existem 

os Temas Transversais, que compreendem seis áreas: Ética, Orientação 

Sexual, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural  e Trabalho e Consumo.  

Agora, no Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais, estão divididos 

e apresentados na seguinte forma: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. É apontado também a Parte Diversificada, que é composta 

por Disciplina(s) Projeto, onde também é considerado as características 

socioeconômicas e culturais da região, pois é de suma importância, que o 

aluno faça a construção dos saberes, através da interdisciplinaridade. Este projeto 



 

tem como objetivo demonstrar, que o Meio Ambiente não se restringe ao ambiente 

físico e biológico, mas inclui também as relações sociais, econômicas e 

culturais,  propor reflexões e práticas,  que levem o aluno ao enriquecimento 

cultural, à qualidade de vida e à preocupação com o equilíbrio ambiental. O 

presente trabalho foi realizado na Escola Técnica Estadual (ETEC) Jorge 

Street, situada em São Caetano do Sul, São Paulo, em três salas do ensino 

médio, na disciplina Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente, que 

compõem a parte diversificada do currículo de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, com uma aula semanal de 50 minutos. Ao 

longo do ano foi desenvolvido análise e discussão do cenário atual do meio 

ambiente e hábitos de consumo, através de artigos científicos obtidos através 

de biblioteca científica eletrônica e o quanto é importante adotar estilo de vida 

mais equilibrado com o meio ambiente, na direção de mitigar seus efeitos na 

Pegada Ecológica. Para transpor o ambiente da sala de aula e aproximar o 

aluno do meio ambiente, também foi realizado trabalho prático utilizando uma 

área da instituição como viveiro escola, para plantio de espécies da mata 

atlântica, provenientes do Instituto Ecológico e Sócio Ambiental Homem 

Natureza, favorecendo assim o contato com a terra e pequenos invertebrados 

viventes neste ambiente, observação e identificação de árvores e aves. 

Obteve-se como resultado, que após os alunos terem tido o contato prático, foi 

despertado maior interesse em mudanças cotidianas  para diminuição de seus 

efeitos na Pegada Ecológica, também foi observado maior socialização e 

desenvoltura entre eles. Portanto é de suma importância a aproximação com a 

natureza, para haver maior sensibilização na preservação e conservação do 

meio ambiente, principalmente para moradores de áres urbanas, onde o 



 

contato com o ambiente natural fica mais restrito e a escola tem  importante 

papel ao trabalhar temas da parte diversificada, do currículo escolar, através de 

atividades que podem realmente constituir o meio de transformação e reflexão 

nas práticas diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPAÇO SENSORIAL PROPOSTA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA 

RECURSOS HÍDRICOS 

1Paula Simone da Costa Larizzatti, 2 Karoline Ferreira da Silva, 3 Fernanda 

Amate Lopes, 4 Nathalia Costa Ponce,5 Marta Angela Marcondes, 6Ramatis 

Radis 

1plarizzatti@gmail.com PROJETO IPH – Índice de Poluentes Hídricos – 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 

2karolineferreirasantos@hotmail.com PROJETO IPH – Índice de Poluentes 

Hídricos – Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 

3fernandaamate@yahoo.com.br. PROJETO IPH – Índice de Poluentes Hídricos 

– Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 

4. PROJETO IPH – Índice de Poluentes Hídricos – Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS 

5 marta.marcondes@uscs.edu.br Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS 

6 radisbra@gmail.com. Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos 

O ritmo acelerado do meio urbano deixa pouco espaço para que as pessoas, 

de maneira geral, possam aproveitar de áreas que possibilitem ser remetidas 

aos ambientes naturais, por uma série de motivos, entre eles o tempo, a 

distância e disponibilidade para isso. Assim, dia a dia o ser humano se afasta 

cada vez mais dos elementos que mantém a vida no planeta, ou seja, as 

florestas, o frescor da brisa, o cantar dos pássaros, a temperatura da água em 

suas nascentes, a terra, entre outros. E quanto mais distante de todos esses 

elementos mais insensíveis e menos entendimento sobre a importância dos 

espaços naturais, e sem conhecer, sem sentir, fica muito difícil replicar e 
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mailto:fernandaamate@yahoo.com.br
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especialmente preservar. No dito popular: “Conhecer para Preservar”. Quando 

existe um entendimento do ciclo da vida, que pode ser quebrado por ações 

antrópicas, que essas ações também vão agir diretamente na manutenção da 

vida. Com uma equação básica: sem florestas não há água, sem água não há 

vida, e quanto menor a disponibilidade de água, de boa qualidade, maior será o 

surgimento de doenças que podem acometer os seres humanos. Pensando 

nisso o Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos, da Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul – USCS, desenvolveu, a partir de outras experiências 

bem-sucedidas, o ESPAÇO SENSORIAL, que tem como objetivo possibilitar 

que as pessoas se aventurem a participar, leva-las a uma viagem para as 

origens da terra, e assim sensibilizar para a importância de cada elemento 

como promotor da vida. Desta maneira o objetivo deste trabalho foi criar um 

espaço para despertar os sentidos e sensibilizar para as questões ambientais. 

Para que isso algumas etapas foram cumpridas, são elas: o aprendizado com 

outras experiências bem-sucedidas (exemplo: Greenpeace, WWF, entre outas), 

aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento, entre eles as 

vendas, fones de ouvido, tenda, espelho, cavaletes para estrutura, entre outros 

que são adequados a cada edição. Criação de uma equipe de trabalho para 

poder participar das ações, treinamento da equipe. Para o desenvolvimento da 

atividade é montada, no espaço destinado, uma tenda que no seu interior são 

colocados elementos que possam remeter os participantes aos espaços 

naturais, esses são vendados e um fone de ouvido é colocado (com sons da 

mata), cada participante é acompanhado por um monitor, e esse monitor é a 

diferença do sucesso da atividade, pois ele leva o participante a fazer a 

viagem, viagem que possibilitará o participante ter contato com elementos que 



 

façam com que ele se remeta a mata, a água, a brisa e aos sabores e odores 

do ambiente. Ao final ele se encontrará com o responsável por manter esse 

equilíbrio, ao tirar a venda ele se vê no espelho. Esse espaço já foi levado a 

diferentes locais, entre eles: Parque Chico Mendes em São Caetano do Sul, 

durante o evento “Cultura Ambiental”, onde as pessoas estavam mais 

receptivas e pré-dispostas a participar, pela característica do evento; até um 

canteiro de obras de uma concessionária do metrô: Toshiba Tiisa, em um 

ambiente totalmente desafiador, pois os funcionários foram tirados do seu ritmo 

de trabalho e colocados no espaço. Resultados idênticos para espaços e 

públicos tão diferentes. O mais interessante foi esse processo, pois de maneira 

geral os participantes da atividade se emocionam, choram, esboçam 

expressões como: “voltei a minha terra”, “senti que estava na floresta”, “o que 

fizemos com o planeta”, entre outras. Foram atingidas diretamente 

aproximadamente 200 pessoas e formados 10 monitores voluntários. Pode-se 

concluir que o Espaço Sensorial proporciona aos participantes um retorno aos 

elementos da natureza de forma lúdica e participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “PROGRAMA ECO RECICLA – ECOLMEIA & CATADOR ORGANIZADO” 

 

Autor: Elaine Teixeira Dos Santos 

 

A OSCIP Ecolmeia foi fundada em 2006, onde atualmente está sediada em 

São Bernardo do Campo/SP. Formada por um grupo de profissionais de 

diferentes áreas, que agregaram seus conhecimentos e expertises na 

dedicação voluntária pela valorização humana, solidariedade e proteção 

ambiental. Com este intuito, foi desenvolvido por meio do Programa ECO 

Recicla, um conjunto de ferramentas e instrumentos para melhor viabilizar as 

condições de trabalho, saúde e segurança aos Catadores de Materiais 

Recicláveis, tendo como projeto prioritário da instituição a criação do Carrinho 

Elétrico de Coleta de Recicláveis, que elimina definitivamente a tração humana 

nesta atividade. São relevantes os benefícios ao Catador(a): Mudança do 

carrinho convencional para o elétrico; Utilização de EPI’s (Equipamento de 

Proteção Individual); Treinamento e capacitação profissional em Educação 

Ambiental; Saúde e seguro acidente; Uso adequado de uniforme para o 

trabalho; Participação na renda advinda da locação do espaço do carrinho 

elétrico para empresas que apoiarem o projeto por meio da exibição de sua 

marca institucional. Uma das metas deste projeto é fortalecer e apoiar a 

condição socioeconômica do trabalhador enquanto Catador em são Paulo e no 

Brasil, com uso de todos os benefícios, para dignificar esta profissão. 

Objetivos: Dignificar e profissionalizar a atividade de Catador (a) de Materiais 

Recicláveis conectando os três setores da sociedade com aporte legal para e 

execução do programa, e financiamento do projeto com a contrapartida no 



 

formato de mídia nos carrinhos, bem como a formação e capacitação em 

Educação Ambiental; Realizar treinamentos e capacitações para os Catadores 

que participarão do programa para adequação do uso prático do carrinho e 

suas ferramentas, bem como informação sobre assuntos de educação, saúde e 

meio ambiente; Desenvolver para as instituições e investidores parceiros ao 

programa, palestras de Educação Ambiental e Coleta Seletiva aos funcionários 

e colaboradores como método de responsabilidade social. Benefícios: Sociais e 

econômicos - Dignidade ao Catador de Materiais Recicláveis por meio de: 

Qualificação e capacitação; Participação na renda da mídia alocada no 

carrinho; Saúde e seguro para acidentes; Uniformização e Equipamento de 

proteção individual (EPI); Reconhecimento da atividade; Inclusão social; Saúde 

Ambiental - Eficácia da Coleta de Recicláveis a domicílio; Promoção da 

Educação Ambiental; Destinação correta dos resíduos sólidos; Aprimoramento 

da reciclagem; Contribuição na limpeza das vias públicas; Redução de 

resíduos destinados aos aterros sanitários. Problema: A importância relevante 

deste projeto está na consonância com as diretrizes do PGIRS, seguindo a 

ordem das prioridades de não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada. 

Apresentar a atividade do Catador (a), destacando sua dignidade como 

cidadão (ã) na Sociedade é fundamental, por meio da rede de benefícios aos 

trabalhadores, à sociedade, a economia e ao meio ambiente. Toda sociedade é 

beneficiada quando a Coleta Seletiva se torna participativa como atitude de 

cidadania, sendo retirados os resíduos recicláveis dos municípios para as 

cooperativas com destinação à reciclagem, diminuindo a demanda para os 

Aterros Sanitários. A execução do projeto está associada à necessidade da 



 

população a prestação de serviços dos Catadores, e a estes, de mecanismos e 

de melhores ferramentas que os auxiliem no melhor desempenho de suas 

atividades, resultando em melhor qualidade laborativa para o Catador (a). 

Conclusões: A iniciativa deu-se após o desenvolvimento de diversos trabalhos 

da Ecolmeia com a Rede ABC do MNCR, onde, pela aproximação, identificou-

se a necessidade de maior valorização da atividade do Catador (a) de Materiais 

Recicláveis e a facilitação do trabalho e a segurança da categoria. A 

valorização ao Catador (a) será alcançada por meio da qualificação, com 

treinamento e capacitação, participação na renda da mídia alocada no Carrinho 

Elétrico ECO Recicla, da saúde e seguro para acidentes, uniformização e EPI, 

equipamentos que agregam melhoria no desempenho da atividade, 

reconhecimento das ações e a inclusão social.  

Interdisciplinaridade e Sustentabilidade: uma experiência aplicada na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo 

Organizadora: Ana Maria Ramos Sanchez Varella8 

Universidade Paulista- UNIP  

 

 

                                                           
8 Ana Maria Ramos Sanchez Varella: Pós-doutora do Programa de Educação:Currículo- PUC-SP. Pós-doutora do 

GEPI, na área da Interdisciplinaridade. Doutora em Educação. Mestre em Gerontologia. Psicopedagoga. Especializada 

em abordagem preventiva às drogas. Graduou-se em Letras: Língua Portuguesa e Inglesa. Autora das obras: 

Encontros e desencontros, nada é por acaso! A Comunicação Interdisciplinar na Educação. Envelhecer com 

desenvolvimento pessoal. Quinta série, um bicho de sete cabeças? Autora de Artigos Científicos para as obras: 

Educação, Pesquisa e Prática Docente em diferentes contextos e O cuidado em uma perspectiva interdisciplinar. 

Escreveu as apresentações das obras: Uma vivência Interdisciplinar dos sentidos e Integração e Interdisciplinaridade 

no Ensino Brasileiro e da Revista INTERESPE. Líder do IN M TRA (Interdisciplinaridade: Movimento e transformação-

Núcleo de Estudos e Pesquisas- UNIP/SP. E-mail: anamariarsv@hotmail.com 
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Pode-se dizer que a Interdisciplinaridade quando bem 

compreendida, poderia ser entre outras, condição de 

efetivação de uma educação permanente. Não 

estariam os pressupostos da Interdisciplinaridade em 

perfeito acordo com os princípios da educação 

permanente? (FAZENDA, 2002, p.98). 

 

A partir de 2000, a Interdisciplinaridade deixou de ser questão periférica, para 

tornar-se objeto central dos discursos governamentais e legais. Com esse foco, 

foi desenvolvido um projeto para ser aplicado aos gestores e coordenadores 

pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Professores de 

Educação Física, Artes, Letras, Gestão e Nutrição se reuniram para 

desenvolver oficinas com dinâmicas inovadoras. O resultado de todo esse 

trabalho comprovou que é possível tornar o ambiente escolar mais acolhedor, 

que pode haver a parceria entre gestores, coordenadores, professores e 

estudantes. Se todos forem incentivados a mudanças, poderão compartilhar 

suas experiências e obter transformações em todos os níveis. O incentivo a 

ações com foco na responsabilidade social foi um dos momentos marcantes do 

projeto.  Os escritos de Fazenda, Japiassu, Varella foram alguns dos subsídios 

teóricos para as reflexões. 

 

 

 

  



 

EIXO 3. SAÚDE AMBIENTAL 

 

A saúde ambiental é parte integrante da saúde pública e se refere aos 

aspectos da saúde e qualidade de vida humana , determinados por fatores 

ambientais,  que engloba os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente 

exerce sobre o bem-estar físico e mental do ser humano, como parte integrante 

de uma comunidade. Refere-se também à teoria e prática de avaliação, 

correção, controle e prevenção daqueles fatores que, presentes no ambiente, 

podem afetar potencialmente de forma adversa a saúde humana de gerações 

presentes ou futuras. 

A saúde ambiental visa a investigação dos impactos na saúde e qualidade de 

vida de alterações ocorridas na sociedade contemporânea, em especial 

relacionadas à qualidade do ar em áreas urbanas, à qualidade e ao acesso à 

água, à produção de resíduos e degradação da qualidade do solo, à gestão 

ambiental, à avaliação e ao gerenciamento dos riscos à saúde humana, 

incluindo aqueles associados ao trabalho e ou pela inadequada organização do 

trabalho, como o trabalho precário e os horários ininterruptos de trabalho. 
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RESUMO - O Coletivo N.A.S.A. (Núcleo de Ações Socioculturais Ativista) é 

uma organização criada com o objetivo de promover ações socioculturais, 

ambientais e esportivas, disseminando conhecimento, articulando conexões 

humanitárias. O projeto  teve início em 2012, após uma apresentação do vídeo 

contando a experiência do Pimp my Carroça, na UBS Jd. Conquista III, em São 

Mateus, onde toda a equipe motivou-se para criar um projeto a partir da 

respectiva inspiração e referência. As primeiras edições aconteceram, com o 

mínimo de recursos, produção cultural amadora e com excelentes resultados 

segundo relato dos catadores participantes e profissionais envolvidos, em sua 

maioria, voluntários. O Coletivo NASA iniciou sua participação no projeto, ou 

tecnologia social, Catadores Saudáveis, em 2014, durante a edição realizada 

em Sapopemba, quando executou o graffiti das carroças. Já na edição de 

Cidade Tiradentes, no mesmo ano, assumiu toda a produção cultural, 

responsabilizando-se pelo: design do cartaz/convite, cobertura audiovisual 

(vídeo e fotografia), som, “carroceata” e graffiti. Desde então, com a entrada do 

idealizador do evento em 2012, para somar à composição do Coletivo NASA 



 

em 2015, a OSCIP contribui com a orientação metodológica, articulação 

interinstitucional, captação de recursos além, é claro, da continuidade em toda 

a produção cultural do projeto. O evento conta com Estações que recebem os 

catadores convidados, realizando atendimento à saúde, questões sociais e 

ambientais. Os mesmos são ainda presenteados com um grande evento 

cultural e, entre as atrações, recebem a pintura de suas carroças. No total, 

cerca de 123 catadores já foram atendidos durante as seis edições realizadas. 

 

Palavras-chave: Catadores. Saúde. Meio Ambiente. Saudáveis. 

 

Introdução 

O Coletivo N.A.S.A. (Núcleo de Ações Socioculturais Ativista) é uma 

organização criada com o objetivo de promover ações socioculturais, 

ambientais e esportivas, disseminando conhecimento, articulando conexões 

humanitárias. Em meados de 2011 o NASA, formado por cidadãos e gestores 

socioculturais, entendendo a real necessidade dos munícipes, entra em ação 

para estimular iniciativas locais culturais em forma de Oficinas, Workshops, 

Debates, Encontros e Movimentos Colaborativos e Sociais como forma de 

prevenção aos riscos, educação complementar e ajuda humanitária da 

população em geral. Entende-se dessa forma a criação de Soluções Locais 

para Problemas Globais. O projeto teve início em 2012, após uma 

apresentação do vídeo contando a experiência do Pimp my Carroça, na UBS 

Jd. Conquista III, em São Mateus, onde toda a equipe motivou-se para criar um 

projeto a partir da respectiva inspiração e referência. As primeiras edições 

aconteceram, com o mínimo de recursos, produção cultural amadora e com 



 

excelentes resultados segundo relato dos catadores participantes e 

profissionais envolvidos, em sua maioria, voluntários. Mas achávamos que era 

possível melhor ainda mais as atividades culturais e o envolvimento de artistas 

no projeto. A criação e estrutura principal do projeto “Catadores Saudáveis” 

conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 

através do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) e Organização 

Social parceira no território, como APS Santa Marcelina e SPDM. Coletivo 

NASA iniciou sua participação no projeto, ou Tecnologia Social, Catadores 

Saudáveis, em 2014, durante a edição realizada em Sapopemba, quando 

executou o graffiti das carroças. Já na edição de Cidade Tiradentes, no mesmo 

ano, assumiu toda a produção cultural, responsabilizando-se pelo: design do 

cartaz/convite, cobertura audiovisual (vídeo e fotografia), som, “carroceata” (em 

parceria com o CEDECA Sapopemba) e graffiti (onde envolve os grafiteiros 

locais). Desde então, com a entrada do idealizador do evento em 2012, para 

somar à composição do Coletivo NASA em 2015, a OSCIP contribui com a 

orientação metodológica, articulação interinstitucional, captação de recursos 

além, é claro, da continuidade em toda a produção cultural do projeto.  

 

Material e Métodos 

A metodologia é composta pela organização de “Estações de Atendimento”, 

que buscam suprir uma demanda de relacionamento do equipamento de saúde 

local com os catadores do território, sendo um público de difícil acesso em 

horário comercial, por não estarem em suas residências ou serem moradores 

de rua, além da ausência de catadores nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

por motivos culturais e de insegurança. As “Estações de Atendimento” 



 

montadas durante o evento visam realizar e/ou encaminhar os catadores para 

procedimentos básicos, como: aferição de pressão arterial, glicemia, teste 

rápido de HIV, DST, saúde da mulher e do homem, atualização vacinal, triagem 

bucal, orientações sobre postura durante a realização do trabalho, segurança, 

entrega de EPIs. Além da saúde do catador, são feitas conversas educativas 

voltadas para benefícios sociais, documentação, saúde do animal de estimação 

(vacina, castração e RGA), complementadas com atividades variadas que 

envolvem massagem, manicure, cabeleireiro, escuta afetiva e demais serviços, 

conforme as parcerias em cada edição. Para complementar, atrair o público e 

ilustrar o evento, são realizadas atividades culturais, sendo a principal, a 

pintura das carroças. 

 

Resultados e Discussão 

Edições realizadas e número de catadores atendidos: 15/12/2012 - Catadores 

Saudáveis Jardim da Conquista, São Mateus – 15 catadores; 14/09/2013 – 

Catadores Saudáveis São Mateus – 16 catadores; 14/12/2013 – Catadores  

Saudáveis Cidade Tiradentes – 22 catadores; 28/08/2014 – Catadores 

Saudáveis Sapopemba – 32 catadores; 09 e 10/12/2014 – Catadores 

Saudáveis Cidade Tiradentes – 26 catadores; e 13/06/2015 – Catadores 

Saudáveis São Mateus – 12 catadores. Totalizando 123 catadores atendidos 

até o momento. Edições já agendadas: UBS Parque Santa 

Madalena/Sapopemba (Agosto/2015) e Sapopemba (Setembro/2015). O 

Coletivo NASA, através de parcerias, pretende expandir a tecnologia social 

Catadores Saudáveis para os 7 municípios do Grande ABC, pois identificou a 

mesma demanda atendida na cidade de São Paulo. 



 

 

Conclusões 

As ações visam melhorar a autoestima dos catadores, bem como levar a eles 

informações sobre direitos, deveres, cidadania e meio ambiente. Outra 

perspectiva da iniciativa é a implantação da coleta seletiva de resíduos 

recicláveis na área de abrangência das unidades básicas de saúde e 

sensibilizar a comunidade quanto à importância dessa prática ecologicamente 

correta. Cada um na sua função, contribuindo com seu conhecimento e 

disposição para o sucesso do nosso evento 
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PROJETO SUSTENTABC – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA ÀS 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Vive-se nos dias de hoje o que se pode chamar de “Era do Consumo”, na qual 

a importância atribuída à satisfação imediata das próprias necessidades e o 

poder aquisitivo das pessoas atinge proporções acima do razoável, apoiada, 

muitas vezes, no conceito de desenvolvimento econômico. Infelizmente o 

consumismo integrou-se ao próprio sistema de socialização entre pessoas, 

acarretando graves problemas ambientais entre eles o consumo excessivo de 

recursos naturais, queima de combustível fóssil e o mais significativo: a 

geração de resíduos sólidos. 

O crescimento demográfico, a intensificação das atividades humanas e a 

melhoria do nível de vida são responsáveis pelo aumento exponencial das 

quantidades de resíduos sólidos geradas, bem como pela alteração das suas 

características, constituindo um grande problema para as administrações 

públicas. Como fator agravante, o manejo inadequado dos resíduos sólidos, 



 

desde a geração até a destinação final pode resultar em riscos ambientais, 

sociais e econômicos e à saúde pública (SÃO PAULO, 2010).  

Diante dos vários problemas causados pelo consumismo e conseqüentemente 

o aumento na geração dos resíduos sólidos, em maio de 2013 surge o Projeto 

SustentABC como propulsor de práticas de consumo consciente na Região do 

Grande ABC.  

 

2. OBJETIVO, LOCAL E SUJEITOS ENVOLVIDOS 

O Projeto SustentABC tem sua base na educação ambiental de pessoas de 

diferentes idades e níveis sociais a partir de intervenções realizadas em locais 

públicos e privados da região do Grande ABC, onde os responsáveis por tais 

intervenções são alunos universitários dos mais diferenciados cursos, tornando 

a proposta interdisciplinar.  

O principal objetivo do Projeto SustentABC é difundir atitudes sustentáveis na 

região para promover o consumo consciente e diminuição da geração de 

resíduos sólidos.  

 

3. PROBLEMA  

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013 organizado 

pela ABRELPE, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil cresceu 4,1% 

de 2012 para 2013, enquanto que a taxa de crescimento populacional urbano 

no país neste período foi de 3,7%. Seguindo a tendência do restante do país, a 

região do Grande ABC, composta por sete municípios, também aumentou seus 

índices de consumo e consequentemente a geração de resíduos sólidos nos 

últimos anos. Prova disto são os números divulgados no jornal Metro ABC em 



 

abril de 2014: São Caetano aumentou sua produção de resíduos em 34% no 

período entre 2009 e 2013, enquanto ganhou apenas 2,8% mais habitantes. O 

mesmo aconteceu com as cidades de São Bernardo do Campo e Santo André 

que aumentaram seu resíduo em 8,5% e 5% respectivamente (SELICANI, 

2014). 

 

4. METODOLOGIA 

O Projeto SustentABC utiliza como referencial para a prática de suas atividades 

a Educação Ambiental Crítica, já que esta objetiva promover ambientes 

educativos de mobilização e intervenção sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais, para que se possa superar as armadilhas paradigmáticas e 

propiciar um processo educativo (VIÉGAS, 2002).  

As atividades propostas são realizadas em associações, praças, empresas e 

até mesmo em ambientes de ensino como escolas, creches e universidades. 

Sendo assim, encontra-se nesse tipo de educação ambiental uma forma 

simples para a perpetuação do conceito de consumo consciente já que o ato de 

consumir está no meio de todos, desde os menores até as pessoas da terceira 

idade.   

São vários os métodos utilizados pelo grupo para disseminar as práticas de 

consumo consciente de forma crítica e participativa, como por exemplo, 

exposições, palestras, elaboração de biomapas, rodas de conversa, oficinas, 

visão compartilhada de futuro, entre outras.  

 

 

 



 

5. RESULTADOS  

Com dois anos de existência completados em maio de 2015, o Projeto 

SustentABC realizou até agora 35 intervenções nos municípios do Grande ABC 

entre exposições, oficinas, palestras, biomapas, rodas de conversa, etc, 

alcançando aproximadamente 1200 pessoas.  

Pode-se destacar ao longo desses dois anos a participação no Congresso 

Nacional de Iniciação Científica (CONIC) realizado em novembro de 2013, 

onde os alunos signatários apresentaram em formato painel o Projeto 

SustentABC no município de Campinas. Além desse evento, destacam-se 

também a participação na Virada Sustentável de São Paulo, no II Fórum 

Municipal de Promoção à Saúde de Santo André e no Seminário de Educação 

Ambiental na Gestão e Conservação Dos Recursos Hídricos, todos realizados 

no ano de 2014. 

Foi também no ano de 2014 que o Projeto SustentABC iniciou uma parceria 

com a Rádio web Studio RGS de Rio Grande da Serra para gravação de um 

programa voltado a questões ambientais. O programa gravado pelos membros 

do grupo esteve no ar por 6 meses. 

Após intervenções pontuais ocorridas nos anos anteriores, em 2015 foi firmada 

uma parceria entre o Instituto Amélia Rodrigues, localizado em Santo André e o 

Projeto SustentABC denominada “AMIGOS DA SUSTENTABILIDADE: Por 

uma Infância Mais Consciente”, que consiste  na sensibilização de alunos e 

educadores por meio de encontros mensais que discutem as questões de 

resíduos sólidos e consumo.  



 

Foi criada também uma página na internet contendo os objetivos do projeto, 

informações sobre consumo consciente e eventos realizados que conta 

atualmente com aproximadamente 650 membros.  
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SAÚDE AMBIENTAL 

 

O Alimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1: visão 

Interdisciplinar 

Fátima Aparecida Arantes Sardinha9; Ana Maria Ramos Sanchez Varella10; 

Ivani Catarina Arantes Fazenda11 

Universidade Paulista - UNIP 

 

A PNEA (lei nº 9.795/99), que refere a Educação Ambiental, incentiva projetos 

com o alimento, do plantio até o seu preparo. Ações em ambientes naturais 

realizadas na infância são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, 

além de permitir estabelecimento de bons hábitos de saúde e sociabilidade, 

consciência ambiental e capacidade de lidar com adversidades. Com proposta 

de estimular opções saudáveis, o presente estudo foi desenvolvido em duas 

escolas privadas de SP, em crianças de 2 a 9 anos de idade, a partir de 

atividades em horta e em culinária, explorando assuntos pertinentes aos 

projetos pedagógicos usuais. Cada encontro propõe participação de todos - 

                                                           
9 Fátima Aparecida Arantes Sardinha, doutora em nutrição experimental – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – 

USP; pesquisadora nos grupos: InMTra (Interdisciplinaridade: Movimento e Transformação – Núcleo de Estudos e 

Pesquisas - UNIP); GEPI (Grupo de Estudo e Pesquisas em Interdisciplinaridade) - PUC; INTERESP 

(Interdisciplinaridade e Espiritualidade na Educação) - PUC. E-mail: fatimasardinha@terra.com,.br 
10

 Ana Maria Ramos Sanchez Varella: Pós-doutora do Programa de Educação:Currículo- PUC-SP. Pós-doutora do 

GEPI, na área da Interdisciplinaridade. Líder do IN M TRA (Interdisciplinaridade: Movimento e transformação-Núcleo 

de Estudos e Pesquisas- UNIP/SP. 

11 Ivani Catarina Arantes Fazenda – professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, líder 

do GEPI (grupo de estudos e pesquisas em interdisciplinaridade). 
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dos alunos aos coordenadores: plantio, preparo de receitas, colheita e tem sido 

possível verificar mudanças positivas quanto ao consumo de alimentos, os 

cuidados com a terra, além de despertar interesse para temas referentes aos 

cuidados com o planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE: PROPOSTA PARA ESPAÇO DE 

DISCUSSÃO NOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE. 
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A questão ambiental é fator primordial para a promoção em saúde, e os 

profissionais da saúde necessitam de um momento para o despertar desse 

entendimento. Uma forma de possibilitar esse entendimento é por meio da 

Educação Ambiental. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental: “A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito aprende 

com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes 

tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do 

meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se inserem”. Por estes 

motivos, é essencial que as Diretrizes Curriculares Nacionais do CNE auxiliem 

no dever atribuído constitucionalmente ao Estado de promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (C.F., art. 225 § 1º inciso VI) e na 

implementação das Políticas Nacionais de Educação Ambiental e de Meio 

mailto:fernandaamate@yahoo.com.br
mailto:%20marta.marcondes@uscs.edu.br
mailto:p.deliberato@uscs.edu.br


 

Ambiente (estabelecidas pela Lei nº 9.795, de 27.04.99, regulamentadas pelo 

Decreto nº 4.281, de 25.06.2002, e pela Lei nº 6.938/81) que exigem também 

do ensino formal o dever de capacitar as pessoas, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, para a participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Nesse contexto e preocupada com a formação de profissionais efetivamente 

comprometidos com a ética e as relações com o ambiente, a Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul – USCS abriu o espaço para a Educação 

Ambiental em seus currículos básicos. Assim o objetivo deste trabalho foi criar 

um espaço para as discussões ambientais dentro dos cursos da área da saúde 

por meio de ferramentas de educação ambiental. Para isso houve uma 

mudança no currículo do Núcleo Comum dos cursos da Escola da Saúde, 

incluindo a disciplina de Educação Ambiental. A disciplina, mesmo que em 

oposição ao que é preconizado na educação ambiental, foi extremamente 

importante para esse processo. Desta forma a disciplina foi inclusa em todos os 

cursos: Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Educação Física, foi 

criado um programa de aula especial além da inclusão de um trabalho de 

conclusão de semestre em que os alunos são divididos em grupos e realizaram 

ações de educação ambiental em espaços diversos. A proposta tem três 

semestres e os resultados obtidos foram: a efetiva implantação da disciplina 

em janeiro de 2014 como proposta de sensibilização dos discentes para o 

processo da relação saúde e ambiente. Os temas escolhidos foram: O ser 

humano como agente de modificação nos ambientes naturais e sua 

interferência na saúde (trajetória humana), o ambiente como promotor de 

saúde (o entendimento do ambiente como o agente de promoção em saúde ou 

como aquele que poderá ser causador de doenças- água, solo e ar), poluição e 



 

suas ações na saúde humana, as experiências bem-sucedidas de projetos de 

educação ambiental e saúde, o projeto de educação ambiental da turma. As 

aulas foram planejadas em formato de oficinas participativas e o discente deve 

organizar um portfólio com as experiências de cada aula com a sua discussão 

coletiva e individual, totalizando de 12 oficinas ao longo do semestre. Para a 

conclusão e fechamento os discentes realizam uma ação do Projeto Onda do 

Bem, ou seja, uma intervenção em um espaço que ele possa atuar como 

agente promotor de mudanças. Em três semestres foram realizadas 

aproximadamente 400 oficinas, evolvendo em média 900 alunos, foram 

realizados 100 projetos do Movimento Onda do Bem, com os temas mais 

variados como por exemplo: economia de água, resíduos sólidos, proteção da 

vegetação local, proteção animal, oficinas de reciclagem em espaços 

comunitários com idosos, crianças, dependentes químicos, moradores de rua, 

funcionários de empresas entre outros. Com isso percebeu-se que a mudança 

deve ser primeiramente interna para que depois se possa mudar o meio em 

que o discente está inserido, e só existem mudanças se houver a promoção de 

ações com ética, envolvimento e comprometimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ações de Promoção à Saúde Ambiental em Ambiente Hospitalar. 

Autor: Ecimara dos Santos Silva 

Instituição: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 

E- Mail: e.santos@hospitalnardini.org.br 

 

SUJEITOS ENVOLVIDOS: Membros da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde e 

Coordenação de Hospitalidade. 

 

PROBLEMAS: Vivemos em um momento em que duas crises, da saúde 

pública e do meio ambiente, estão convergindo, e essa confluência amplia o 

poder destrutivo de cada uma. Os impactos à saúde ambiental causados pelos 

hospitais são de todo tipo de magnitude, desde a produção de resíduos 

biológicos, até a poluição do ar, consumo de energia, descarte de resíduos 

químicos em redes de efluentes, etc. À medida que se incidem 

simultaneamente os vetores de doença e deterioração ecológica se fortalecem 

mutuamente tornando-se forças cada vez mais turbulentas e nocivas que 

corroem a estrutura das nossas sociedades e demanda mais investimento 

econômico para a assistência médica.  O setor saúde esta apenas começando 

a entender o impacto que problemas ambientais, tais como as mudanças 

climáticas, terão sobre os serviços de saúde. Diante desse diagnóstico 

sentimos a necessidade de iniciarmos ações que promovam à saúde ambiental 

em um ambiente hospitalar. 
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METODOLOGIA: O hospital iniciou as ações de promoção a Saúde Ambiental 

em 2010 realizando a adesão a campanha “Cuidado de Saúde Ambientalmente 

Responsável”, da rede Saúde Sem Dano, essa campanha tem como objetivo a 

eliminação dos termômetros e esfigmomanômetros de mercúrio utilizado em 

ambientes hospitalar para verificar temperatura e pressão arterial 

respectivamente. No ano de 2013 a nova Superintendência do hospital 

assumiu o compromisso de intensificação as ações sustentáveis na instituição 

realizando a adesão ao “PROJETO HOSPITAIS SAUDAVÉIS”, foi nomeado a 

Assistência de Projetos para que pudesse estudar e elaborar as propostas de 

trabalhos que promovam a saúde ambiental. Então após a nomeação deu-se 

início ao levantamento de todos os tipos de resíduos gerados e todas as etapas 

de manejo até a destinação final. Nesse estudo identificamos a necessidade de 

implantação das ações que contribuam para a promoção da saúde ambiental. 

Visado uma melhor qualidade na prestação do serviço, reduzir a geração de 

resíduos químicos foi implantado o Sistema de Revelação de Imagem de Apoio 

ao Diagnóstico Digitalizado (RADIOGRAFIA e TOMOGRAFIA). Buscando 

destinação adequada dos resíduos gerados implantamos a coleta de material 

reciclável; coleta de óleo vegetal usado; coleta de pilhas, baterias e eletrônica 

inservíveis; substituição de substância química lesiva ao meio ambiente na 

Central de Material Esterilizado e no Ambulatório. Este ano inserimos no 

calendário de eventos realizados na instituição os temas relacionados a 

questões ambientais em que o primeiro evento realizado foi o “Dia Mundial do 

Meio Ambiente”. Todas essas ações foram realizadas com o apoio, aprovação 

e liderança da Superintendência do hospital e em parceria com os profissionais 



 

das áreas correspondentes e com o apoio da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar.  

RESULTADOS: Com a reciclagem reduzimos aproximadamente 30.000kg de 

papelão e plásticos, volumes de resíduos comuns que eram encaminhados 

para os aterros sanitários anteriormente, atualmente estão realizando a coleta 

desses materiais recicláveis no setor de almoxarifado, farmácia, cozinha e 

rouparia. Coletamos aproximadamente 330 litros de óleo vegetal usado e 

encaminhamos para o Instituto triangulo localizado em Santo André; reduzimos 

na Central de Material Esterilizado aproximadamente 46,08 litros (33,86 %) de 

resíduo químico e uma economia financeira de R$ 4.030,00 (46,29 %) 

mensalmente; com a implantação do Sistema de Imagem de Diagnóstico 

Digitalizado o hospital teve uma redução de 43% de impressões de imagens 

e redução de 140 litros produtos químicos (reveladores e fixadores) utilizado 

no sistema de revelação de imagens convencional. Com a implantação das 

ações de Promoção a Saúde Ambiental no hospital, recebemos em 2013 

“PLACA AMIGO DO MEIO AMBIENTE” e duas “MENÇÃO HONROSA” da 

Secretaria Estadual de Saúde e em 2014 recebemos o “TROFÉU DE 

RECONHECIMENTO” pelas ações sustentáveis que estão sendo 

desenvolvidas na instituição da Rede do Projeto Hospitais Saudáveis.     

 

CONCLUSÃO: Com todas essas ações estamos contribuindo para um 

ambiente hospitalar saudável e sustentável visando à qualidade do serviço 

prestado aos nossos usuários e contribuindo para a diminuição dos impactos 

ambientais causados pelo serviço de saúde. 
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Educação ambiental não formal em núcleos e conjuntos habitacionais de 

Santo André 

 

Autores:  Sarah Bryce, Solange Araújo, Edinilson Ferreira dos Santos 

Apresentação. O Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em 

Núcleos Habitacionais de Santo André - MDDF foi fundado em 1987 e tem 

como missão representar os moradores de núcleos e conjuntos habitacionais 

de Santo André, atuando para defender direitos coletivos e prestando serviços 

gratuitos. O MDDF é membro do Conselho Municipal de Gestão e Saneamento 

Ambiental desde 2013.  Entre outras ações, foi parceiro do Projeto Jovens 

Lideranças Ambientais, projeto de educação ambiental realizado pela 

associação ALMA e em 2014 promoveu palestra pelo teólogo Leonardo Boff 

“Desafios Ambientais para a Humanidade”.  Problema. Santo André possui 

mais de 140 núcleos habitacionais, com um total de aproximadamente 30.000 

domicílios. Muitos núcleos apresentam problemas ambientais como pontos de 

acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto, queimadas e riscos ambientais, tais 

como enchentes e deslizamentos. Estes problemas afetam os núcleos de 

forma desproporcional em relação aos demais bairros da cidade e são poucas 

as oportunidades de ações comunitárias e de discussão de políticas públicas 

que possam vir a contribuir para melhorias. Foi pensando nessa problemática 

que o MDDF propôs um projeto com foco na educação ambiental não-formal 

em comunidades representadas pela entidade. Assim, o Projeto Nossas Vilas, 

Vielas e Quintais foi criado. Com início em abril de 2015 e duração de dois 

anos, o Projeto é patrocinado pela Petrobras e faz parte do Programa  

Petrobras Socioambiental. O Projeto Nossas Vilas, Vielas e Quintais tem como 



 

objetivo fortalecer a capacidade de moradores de núcleos habitacionais a 

identificar e realizar, de modo colaborativo, as transformações ambientais 

locais necessárias para a melhoria das condições ambientais do meio em que 

vivem. Sujeitos envolvidos. Os sujeitos envolvidos são adultos moradores dos 

conjuntos habitacionais Prestes Maia e Gonçalo Zarco, o núcleo urbanizado 

Sacadura Cabral e o núcleo não urbanizado Ipiranga, em Santo André.  O 

projeto propõe oferecer oportunidades de aprendizagem para lideranças já 

atuantes – como representantes das associações de bairro e agentes de saúde 

– e também a moradores que não tem atuação formal mas que possam ter 

papel de multiplicadores nas suas comunidades.  Metodologia. A metodologia 

baseia-se na metodologia usada nos projetos Jovens Lideranças Ambientais 

(apoio ONU-Habitat) e Ação em Conjunto (apoio Fundo Municipal de Gestão e 

Saneamento Ambiental), ambos realizados pela Associação ALMA no Conjunto 

Prestes Maia.  Nestes dois projetos, foi realizado um processo de mobilização 

com moradores de um território específico, envolvendo visitas e discussões 

sobre temas ambientais do cotidiano  (água, lixo, área verdes, poluição 

ambiental) seguido por um processo de planejamento participativo de ações 

possíveis a serem realizadas no território.   Por meio de articulação de 

parcerias com instituições, os moradores e gestores do projeto priorizaram e 

planejaram ações a serem realizadas.  A realização das ações levou a 

discussões novas durante o processo, e a avaliação dos resultados parciais 

trouxe novas ações, parcerias e reflexões. O Projeto Nossas Vilas, Vielas e 

Quintais propõe usar esta metodologia, ampliando as discussões para incluir 

pesquisa comunitária sobre a história ambiental de cada área – em um 

processo mais longo do que nas ações anteriores, permitindo maior foco na 



 

avaliação dos resultados e na sustentabilidade das melhorias. Neste processo, 

será importante a adaptação de ações e comparação de resultados entre 

comunidades urbanizadas e não urbanizadas.   A promoção da interação e 

aprendizagem mútua entre moradores das quatro áreas também é novidade.  

 Resultados parciais. Embora o projeto Nossas Vilas, Vielas e Quintais foi 

iniciado recentemente e ainda não tem conclusões a apresentar, fica claro 

pelas ações anteriores do MDDF a urgência de educação ambiental não formal 

em núcleos habitacionais.  As melhorias no ambiente físico – como a 

implantação da coleta seletiva ou a revitalização de áreas verdes – são 

essenciais para o processo educativo, mas os resultados mais marcantes são 

na apropriação individual e comunitário de conhecimento sobre os desafios da 

gestão ambiental e o papel dos munícipes e comunidades na implantação de 

políticas públicas - participando, fiscalizando, e realizando.  Também 

ressaltamos que um dos preceitos básicos da educação ambiental, que as 

pessoas podem (e devem) intervir para promover mudanças é algo novo para a 

maior parte de participantes, que geralmente estudaram em escolas formais 

que reforçaram os alunos como não-sujeitos.  A importância de intensificar a 

discussão destes temas ficou claro já na primeira avaliação realizada por 

moradores do Núcleo Sacadura Cabral que participaram em visitas ao Aterro 

Municipal: 

“Vivendo e aprendendo....eu não sabia que era assim, que tem tantos produtos 

feitos do que é jogado fora.” – Euclides.“Com as visitas, a gente acaba tendo 

outra visão, para entender mesmo.” – Cristiana. “A pesar de trabalhar dois anos 

levando lixo para o aterro, foi uma surpresa para mim.  Aprendi muita coisa.”  - 

Reginaldo  
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