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RESUMO
Este é um trabalho sobre Educação Ambiental na cidade de Ilhéus (BA). Como
entendemos que as questões ambientais que se apresentam são graves e
necessitam ser encaradas com rigor e seriedade, tanto pelo poder público, como
pela sociedade em geral, acreditamos ser necessário pesquisá-las e discuti-las com
a finalidade de fazer acontecer a tomada de consciência por parte das pessoas e o
cumprimento das leis que existem tratando do assunto, que não são poucas. O
objetivo geral proposto pelo trabalho é desenvolver um estudo diagnóstico para
“verificar o que as escolas públicas da cidade de Ilhéus estão trabalhando no sentido
de formar sujeitos aptos a conscientizar seu entorno social quanto à necessidade de
proteção ao meio ambiente”. Os objetivos específicos são: a) identificar o estado
atual de conhecimento dos alunos e a experiência existente nas escolas sobre
trabalhos na área de Educação Ambiental; b) acompanhar as experiências das
escolas e o que está sendo feito para trabalhar o meio ambiente do local; c) propor
uma ação de cunho ambiental, a partir dos resultados obtidos, cuja finalidade seja
proporcionar, no entorno das escolas pesquisadas, a separação dos resíduos
sólidos, para posterior aproveitamento (reciclagem). Os sujeitos da pesquisa foram
412 alunos da rede municipal de ensino e gestores das 12 escolas públicas
municipais e estaduais pesquisadas, localizadas na Zona Sul da cidade de Ilhéus
(BA). As técnicas de coleta de dados foram aplicação de questionários, entrevistas e
a observação direta, quando da realização das visitas às escolas. Segundo a
finalidade, trabalhamos com a pesquisa aplicada, e em relação ao objeto de
investigação, ela é considerada exploratória. Nos procedimentos metodológicos
utilizamos a amostragem intencional, cuja procedência foram dados primários, e
nossa pesquisa pode ser considerada qualitativa. Os resultados encontrados
comprovam que os alunos possuem alguma noção sobre as questões ambientais,
sabem, de alguma forma, da sua gravidade, mas ainda não mudaram as práticas
utilizadas, no sentido de contribuírem para que estas sejam revistas. Com relação ao
meio ambiente, ainda desconhecem muitas coisas importantes relativas ao local
onde moram. As escolas trabalham educação ambiental, mas de forma pontual.
Com os resultados alcançados, esperamos contribuir para que os problemas
ambientais na cidade de Ilhéus sejam resolvidos, pelo menos, em parte. E que
sejam amplamente discutidos pelas escolas, para posterior implantação.
Palavras-chave: Política. Educação Ambiental. Escolas Públicas. Meio Ambiente.
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The NATIONAL POLITIC ENVIRONMENTAL EDUCATION and the reality of
PUBLIC SCHOOLS: what public schools from Ilhéus city are doing as
environmental education?

ABSTRACT
This is a work on Environmental Education in the city of Ilhéus (State of Bahia). As
we understand that the environmental issues that present themselves are serious
and need to be addressed with rigour and seriousness, both by the Government and
by society in General, we believe it is necessary to search for them and discuss them
with the purpose to make it happen the awareness on the part of individuals and
compliance with laws that exist in the case of matter, which are not few. The overall
objective proposed by the work is to develop a diagnostic study "verify that the public
schools in the city of Ilhéus are working towards forming subject able to raise your
social surroundings on the need of protection of the environment". The specific
objectives are: to) identify the current state of knowledge of the students and existing
experience in schools about work in the area of environmental education; b) follow
the experiences of schools and what is being done to work the local environment; c)
propose an environmental slant, action from the results obtained, whose purpose is
to provide, in the vicinity of the schools surveyed, the solid waste separation, for later
use (recycling). The research subjects were 412 students of the municipal school
network and managers of 12 municipal and State public schools surveyed, located in
the southern part of the city of Ilhéus (State of Bahia). Data collection techniques
were the application of questionnaires, interviews and direct observation, when in
connection with the carrying out of visits to schools. According to purpose, we work
with the applied research, and in relation to the object of research she is considered
exploratory. Methodological procedures we use intentional sampling, whose origin
were primary data, and our research can be considered qualitative. The results show
that students have some notion about environmental issues, you know, somehow,
their severity, but has not yet changed the practices, to contribute to that these are
magazines. With respect to the environment, still unaware of many important things
related to the place where they live. The schools work environmental education, but
timely. With the results we hope to contribute to the environmental problems in the
city of Ilhéus are resolved, at least in part. And they are widely discussed by the
schools, for later deployment.
Keywords: Politics. Environmental Education. Public Schools. Environment.
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INTRODUÇÃO
1. O Tema

A ideia deste projeto nasceu de nossa prática pedagógica nas aulas de
Gestão Ambiental, no Curso de Administração da Faculdade de Ilhéus (BA). Nessas
aulas, percebemos que os alunos do 7° semestre, do citado curso, estranhavam a
inserção da disciplina em um curso cuja finalidade era orientar como administrar
empresas que, provavelmente, estariam na zona urbana. Aqueles alunos ainda
pensavam que meio ambiente trata apenas da natureza, das florestas, dos rios e
dos animais. As pessoas e o meio ambiente urbano não estariam nele incluídos.
Por outro lado, no iniciado século XXI já se percebia a necessidade dos seres
humanos enfrentarem os graves problemas relacionados às questões ambientais,
produzidos pelos avanços tecnológicos e pela marca alcançada de sete bilhões de
habitantes humanos desejando tudo o que é produzido pelo capitalismo e oferecido
pela sociedade de consumo. Pela Constituição Brasileira de 1988, usufruir de um
meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, e é dever do poder
público e da coletividade defendê-lo. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
sobre o Meio Ambiente, está posto que, “de onde se retirava uma árvore, agora
retiram-se centenas. Onde moravam algumas famílias, consumindo alguma água e
produzindo poucos detritos, agora moram milhões de famílias, exigindo imensos
mananciais e gerando milhares de toneladas de lixo por dia” (p. 174). Afinal, já
somos sete bilhões de habitantes no planeta; e por conta da mentalidade criada pelo
capitalismo e pela globalização, cada vez mais crescem nossas necessidades de
alimentos diferentes, de mais água, de retirar do planeta aquilo de que
necessitamos; mas não podemos esquecer que o futuro da humanidade e da vida
no planeta depende da relação que o homem estabelecer com a natureza, e de
como ele utiliza os recursos naturais disponíveis.
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Desta forma chegamos ao nosso Tema, POLÍTICA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A REALIDADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS: o que as
escolas públicas de Ilhéus estão desenvolvendo como Educação Ambiental?
As considerações descritas na página anterior despertaram nosso interesse
em realizar um estudo diagnóstico, sobre a real situação das questões relacionadas
à prática pedagógica, que contemple a EA na cidade de Ilhéus (BA), e seus
desdobramentos, posto que existe divulgação significativa, na mídia local, de que as
escolas realizam trabalho de EA, mas os resultados não são visualizados. Pouca
mudança tem havido em relação à preservação ambiental. Podemos questionar: se
as escolas afirmam que realizam trabalhos que contemplam a preservação
ambiental, o que elas estão realmente fazendo?
Percebemos que, apesar de existir uma Política Nacional de Educação
Ambiental a partir da promulgação da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, ainda não
existe uma disciplina que cuide deste assunto, bem como não percebemos a prática
de incentivar os alunos, de modo geral, a mudar o comportamento no sentido de
efetivar a implantação da Lei. De acordo com os PCNs, as questões ambientais
devem ser tratadas de forma interdisciplinar; concordamos que assim deve ser, pois
existe uma quantidade significativa de disciplinas para o aluno dar conta. Entretanto,
é importante salientar que ainda não se chegou a uma forma satisfatória de atingir
os objetivos propostos, que é mudar o tratamento que damos ao planeta.
Nossa proposta de verificar o que já foi realizado, no sentido do cumprimento
da lei, é parte fundamental deste trabalho, ainda mais que a cidade de Ilhéus saiu na
frente quanto à determinação de participar da proteção ambiental. Nossas
considerações sobre a questão de que Ilhéus “saiu na frente” em relação às
questões ambientais estão explicadas no desenvolvimento do trabalho, quando
lembramos que a prefeitura municipal criou, em 1997, a Universidade Livre do Mar e
da Mata (MARAMATA), como também a Agenda 21 local, que foi amplamente
discutida pela sociedade e publicada em 2002.
Inúmeras questões ligadas diretamente às agressões ao meio ambiente estão
relacionadas ao desenvolvimento alcançado na segunda metade do século XX, tais
como, aumento da população humana, aumento da expectativa de vida, aumento da
necessidade de produção de alimentos e, o mais grave de tudo, aumento do
desenvolvimento tecnológico e do crescimento das “necessidades” criadas pelo
fenômeno chamado de Globalização, encurtando distâncias e oferecendo o que é
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produzido a um número significativo de pessoas que habitam os mais longínquos
rincões do planeta. Ao compreendermos que a situação ambiental necessita de um
olhar mais apurado, tanto por parte da sociedade, como do governo, procuramos
encontrar sinais de que estava realmente acontecendo um trabalho, como apregoam
as escolas e a mídia, o que não conseguíamos perceber. Foi então que decidimos
que este seria o tema da nossa pesquisa.
Assim que definimos o tema a ser estudado, chegamos ao problema que
nortearia nosso estudo: quais as estratégias utilizadas, pelas escolas públicas do
ensino fundamental e do médio, na cidade de Ilhéus, com o intuito de propiciar aos
seus alunos o interesse pelas causas ambientais, tornando-os capazes de
compreender a necessidade de proteção ao meio ambiente, transformando-os em
multiplicadores junto à comunidade?
O objetivo geral proposto pelo trabalho é: desenvolver um estudo diagnóstico
para verificar o que as escolas públicas da Zona Sul da cidade de Ilhéus (BA) estão
trabalhando no sentido de formar sujeitos aptos a conscientizar seu entorno social
quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente.

E são os seguintes os

objetivos específicos: a) Identificar o estado atual do conhecimento dos alunos e a
experiência existente nas escolas sobre trabalhos na área de Educação Ambiental;
b) Acompanhar as experiências nas escolas e o que está sendo feito para trabalhar
o meio ambiente do local; c) Propor uma ação, de cunho social e ambiental, a partir
dos resultados obtidos, cuja finalidade seja proporcionar, no entorno das escolas
pesquisadas, a separação dos resíduos sólidos para posterior aproveitamento
(reciclagem).
A tese que defendemos é a de que, apesar das leis e das iniciativas tomadas
pelos

governos

federal,

estadual

e

municipal,

pelas

Organizações

Não

Governamentais (ONG’s) e por inúmeras pessoas, ainda não existem ações
educativas e eficazes que estejam minimizando a degradação ambiental existente
na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Para alcançarmos nosso objetivo geral, entendemos que é necessário,
primeiramente, realizar a pesquisa proposta, para que seja verificado o que as
escolas estão trabalhando como educação ambiental, e o que os alunos conhecem
sobre as questões propostas (diagnóstico), bem como verificar se estes atores
estão, de alguma forma, preparados para atuar e contribuir, esclarecendo as
pessoas do seu entorno social quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente.
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Para isso, faz-se necessária uma ação de intervenção no programa de
trabalho pedagógico com a finalidade de informar, conscientizar 1 e orientar a
execução de ações de proteção e preservação do meio ambiente. Uma ação que
contemple não só a parte técnica e teórica, mas que transforme as ações propostas
em questões que sejam também lúdicas e prazerosas.
Para melhor entendimento da proposta, o trabalho que apresentamos está
dividido em duas etapas. A primeira diz respeito à implementação da Lei 9.795/99,
que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) na cidade pesquisada; a segunda, consequência desta primeira,
é indicar o estado atual das questões relativas ao lixo produzido na cidade de Ilhéus
(BA), que se destaca como problema grave, e que deve ser combatido.
Escolhemos trabalhar, também, com a questão dos resíduos sólidos porque
entendemos que este é um problema gravíssimo em todo o planeta, marcado,
predominantemente, por aglomerações urbanas, mas que está ao nosso alcance
realizar intervenções. Poderíamos ter escolhido outras formas de poluição, tais como
do ar, dos rios, ou outras, mas escolhemos tratar dos resíduos sólidos.
Ao escolhermos a população a ser trabalhada, decidimos fazê-lo com
crianças do Ensino Fundamental e com jovens do Ensino Médio das escolas
públicas da zona sul de Ilhéus. Estas escolas estão localizadas no entorno da
Faculdade de Ilhéus, nosso local de trabalho. Este fator deve ser preponderante
para inserirmos nossos alunos universitários na pesquisa, não só para iniciá-los no
gosto pela pesquisa científica, mas também porque entendemos que é função do
ensino superior interferir, de forma positiva, na comunidade do seu entorno.
Também acreditamos que é necessário despertar, em nossas crianças, através da
educação, desde muito cedo, já nas séries iniciais, o interesse pela causa ambiental,
pois esta geração é que estará apta a dar o salto necessário para as mudanças que
farão a diferença, e é esta geração que enfrentará os maiores problemas que ainda
estão por acontecer.

1

Para evitar qualquer dúvida, como a palavra conscientização apresenta conotações diversas,
sempre que a utilizarmos, será na perspectiva de Paulo Freire, quando afirma: “Ao ouvir pela primeira
vez a palavra conscientização, percebi imediatamente a profundidade de seu significado, porque
estou absolutamente convencido de que a educação, como prática da liberdade, é um ato de
conhecimento, uma aproximação crítica da realidade”.
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Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a Introdução, que apresenta
o tema e o objeto de estudo, o problema, os objetivos, a justificativa, a metodologia,
os procedimentos metodológicos, a fundamentação teórica e os sujeitos da
pesquisa. No Capítulo Primeiro tratamos do Referencial Teórico, com a revisão da
literatura e com os autores que escolhemos para fundamentação do trabalho. No
Segundo Capítulo tratamos da questão ambiental em Ilhéus, da educação ambiental
em suas escolas públicas, das orientações dadas pela Secretaria de Educação
Municipal (Seduc) e Diretoria Regional de Educação (Direc 7), o destino dado aos
resíduos sólidos da cidade, a requalificação do Aterro do Itariri, o papel da UESC e
da Maramata. O Capítulo Terceiro descreve a pesquisa propriamente dita, que
verificou as questões ligadas ao meio ambiente, nas escolas da Zona Sul da cidade,
e o aprofundamento destas questões. Por último, apresentamos os resultados
obtidos, as conclusões, as recomendações e as referências.

2.

Justificativa

Já há consenso de que as questões ambientais devem ser tratadas com
urgência, pois mecanismos foram criados nesse sentido, tais como o Ministério do
Meio Ambiente, secretarias e conselhos estaduais e municipais, encontros e
simpósios nacionais e locais têm sido realizados, ou seja, o assunto deve ser
discutido e as providências devem ser tomadas. Já não é possível construir sem o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente
(RIMA).
A Conferência para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, em
1972, foi um importante marco para deflagrar movimentos, determinações e atitudes
governamentais, cuja finalidade foi cuidar das questões do meio ambiente. O
governo brasileiro criou, em 1973, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), como
reflexo desta conferência. Em São Paulo, neste mesmo ano, foi criada a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB); também na Bahia foi criado o
Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM). A criação desses órgãos teve
“como objetivo o controle ambiental, e como eixo central de sua atuação a poluição
industrial” (DIAS, 2009, p. 85). No final dos anos 1990, no Brasil, foram elaboradas
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políticas públicas cujo objetivo foi incentivar e promover a educação ambiental no
ensino fundamental (LOUREIRO, 2012).
A esse respeito, o professor Heller afirma que, antes de se pensar em outra
coisa, “é preciso formar um consenso verdadeiro em torno da ideia de que não se
pode mais subestimar o valor de uma política ambiental séria e consequente – se
não por convicção, pelo menos por pragmatismo”. Diz ainda que esta é uma verdade
que

não

pertence

apenas

aos

“ambientalistas

românticos”,

porque

“a

interdependência entre economia e meio ambiente atingiu seu ápice” (2012, p. 15).
O diretor do programa de meio ambiente da ONU, Achim Steiner, afirma na
Veja (15.02.2012), que “em geral, os países ainda têm muita dificuldade em agir de
maneira coordenada, tanto regional quanto internacionalmente” (p. 17). E essa
dificuldade que os países apresentam impossibilita a execução de tratados que
poderiam amenizar ou postergar o problema; “só teremos resultados concretos se
conseguirmos conjugar minimamente interesses tão diversos” (Steiner). Também
Loureiro afirma que não basta cada um fazer a sua parte, pois “os problemas são
complexos e não derivam diretamente do indivíduo” (2008, p. 93). Portanto,
podemos perceber que a gravidade maior do problema está no fato de que é preciso
que se chegue a um consenso. Não adianta um grupo de pessoas ou de países
tentar resolvê-lo. Neste barco somos todos passageiros.
Sobre isso, assim afirma Bauman:
[...] Não há qualquer solução local para problemas de raízes globais.
As causas da sobrevivência e da justiça, frequentemente em conflito
entre si no passado, apontam agora na mesma direção, demandam
estratégias semelhantes e tendem a convergir numa só causa; e
essa causa unificada não pode ser perseguida (muito menos
satisfeita) localmente e por esforços apenas locais. Problemas
globais só têm soluções globais. Num planeta globalizado, problemas
humanos podem ser enfrentados e resolvidos apenas por uma
humanidade solidária (BAUMAN, 2011, p. 114).

O fenômeno chamado de globalização transformou as distâncias no mundo,
encurtando-as cada vez mais e nos tornando completamente interdependentes,
tanto local, como globalmente. “Distâncias importam pouco, agora. Qualquer coisa
que ocorra localmente pode ter consequências globais” (id; Ibid. p. 77).
Por conta desses e de outros motivos, a implantação de uma Política
Nacional para a Educação Ambiental não é possível somente por aplicação da lei,
nem por decreto, implica em mudança de comportamento. Para que esta mudança
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radical de comportamento seja possível, é necessário que haja mudança de
mentalidade. Não é algo que se faz de uma hora para outra, demanda tempo,
vontade e dedicação. Mais que isso, demanda vontade política, uma ação que seja
realizada em conjunto, por parte do Estado e da população. As pessoas estão
acostumadas com as facilidades alcançadas para utilização dos recursos naturais,
como também, muitas delas, ainda acreditam serem estes ilimitados. Por isso não é
fácil mudar.
De acordo com Loureiro, não cabe
[...] discutir conservação sem considerar os processos sociais que
levaram ao atual quadro de esgotamento e extinção; falar em
mudanças de comportamentos sem pensar como cada indivíduo
vive, seu contexto e suas possibilidades concretas de fazer escolhas;
defender uma forma de pensar a natureza, ignorando como cada
civilização, cada sociedade e comunidade interagiam nela e definiam
representações sobre ela; como produziam, geravam cultura e estilos
de vida e como isso se dá hoje. Em resumo, para essa perspectiva
não cabe querer que a educação ambiental se insira
transversalmente no currículo, sem entender as relações de poder,
as regras institucionais, as condições de trabalho dos docentes, a
funcionalidade da educação no capitalismo, os mecanismos de
exclusão e permanência do aluno na escola (2006, p. 70).

Seguindo o raciocínio de Loureiro e de outros autores consultados, não
podemos comparar a pressão exercida no planeta por africanos e outros povos
tribais, com aquela exercida pelos americanos, europeus, brasileiros e outros povos
cujo consumo se faz em grande escala.
Por outro lado, com as políticas desenvolvidas para a EA colocou-se grande
esperança na prática educacional, mas não lhe foram dadas as condições
necessárias para realizar esta mudança. Ações efetivas ainda não foram colocadas
em prática. Um grande contingente de pessoas já se acostumou a utilizar água e
energia de forma inconsequente. No Brasil, que é possuidor de grandes matrizes
energéticas, é muito fácil solicitar e conseguir ligação de energia por parte das
concessionárias públicas, pelo menos em um número significativo de cidades.
Também existe facilidade para conseguir água encanada nas residências, salvo nos
locais de grave seca. E o lixo é jogado em qualquer lugar.
Ao compreendermos os problemas que vivenciamos nos dias atuais,
podemos perceber sua magnitude. É possível perceber que o caminho escolhido
pelo capitalismo, ao longo do século XX, com a ciência e a tecnologia dando-lhe
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suporte, leva a um caminho extremamente perigoso. Assim é que, de acordo com
Dias (2009), não é só na Educação Ambiental que a mudança de mentalidade é
necessária, mas nas questões ambientais como um todo. Diz ele que:
A adoção de um sistema de Gestão Ambiental implica uma mudança
de mentalidade de toda a organização, desde os altos escalões até
os níveis inferiores da organização. Implica uma mudança da cultura
organizacional com a incorporação da variável ambiental no dia-a-dia
das pessoas que integram as empresas. Por outro lado, a mudança
de cultura organizacional também envolve a mudança de atitude com
respeito ao ambiente externo da organização (p. 101).

E se esse olhar sobre as questões ambientais for orientado desde a infância,
mais fácil será enfrentar as questões ligadas à utilização dos recursos naturais. Não
será necessária a mudança, mas as pessoas crescerão respeitando as questões de
cunho ambiental. Será algo que fará parte da cultura de cada pessoa.
Nesse sentido, a advogada Jacyra Laranjeira, especialista em Direito do
Estado, propõe, em artigo publicado no livro “A Lei Agrária Nova”, que a Educação
Ambiental seja alçada à categoria dos direitos fundamentais, como também seja
uma disciplina dos cursos de nível superior (LARANJEIRA, 2012, p. 285). Sua
justificativa para este pleito é plausível, e a autora defende, de forma convincente,
sua proposta. Laranjeira se baseia na premissa de que tanto o meio ambiente
quanto a educação acham-se na categoria dos direitos sociais, “que são aqueles
que demandam ações ou iniciativas do Estado para beneficiar os correspondentes
sujeitos do direito”. E vai adiante, afirmando que se deve “ter em conta que o direito
de viver em ambiente saudável, bem como o de ser educado com ensinamentos que
valorizam o indivíduo, são direitos (sociais) fundamentais” (id; ibid, p. 292).
Sabemos que a educação e o meio ambiente estão na linha de frente das
preocupações que fazem parte de documentos internacionais, reconhecidos por
inúmeras nações como atributos da dignidade humana.
Diante da situação nacional e 13 anos após a promulgação da Lei, parecenos pertinente a realização de uma pesquisa sobre a atual situação da EA nas
escolas públicas da cidade de Ilhéus (BA), e o que tem sido feito para melhorar o
tratamento dado ao lixo na cidade.
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3

Contextualização do local da pesquisa

Esta pesquisa foi realizada na cidade baiana de São Jorge dos Ilhéus, local
que possui algumas características que a tornaram singular. Sua história é única no
mundo da cacauicultura, por ter uma particularidade que outros países e localidades
que produzem cacau, não possuem: são os coronéis, seus jagunços e suas estórias
contadas por Jorge Amado, que lhe conferem um glamour especial. Ao longo do
nosso trabalho acadêmico, temos nos dedicado a estudar esta história, que muito
nos agrada e motiva. Em nossa Dissertação de Mestrado realizamos a pesquisa
também nesta cidade. Sobre a mesma, afirmamos que:
São Jorge dos Ilhéus, cidade localizada no sul da Bahia, conhecida
em boa parte do mundo, tem seu nome associado ao cacau e ao
chocolate. Durante quase todo o Século XX, esta cultura propiciou
grande geração de renda, transformando a região, capitaneada pela
cidade de Ilhéus, num polo de cultura própria, relatada para o Brasil e
para o mundo por uma literatura pujante e em especial por um
escritor, romancista, que nasceu junto aos cacauais de Ferradas,
distrito de Itabuna, chamado Jorge Amado (HEINE, 2004, p. 1).

A vila de São Jorge dos Ilhéus foi fundada como sede do governo da
Capitania dos Ilhéus, Capitania Hereditária doada ao fidalgo português Jorge de
Figueiredo Correia em 1534, que tinha como limites os rios Jiquiriçá e Jequitinhonha.
Localizada entre Valença e Canavieiras, sua primeira fonte de riqueza foi a cana-deaçúcar; a vila chegou a possuir oito engenhos. Durante mais de trezentos anos ela
permaneceu com a economia estagnada, baseada apenas na exploração do paubrasil e de outras madeiras de lei, e na produção de açúcar, mas nunca chegou a
competir com Salvador, primeira capital da Colônia Portuguesa, e com o Recôncavo
baiano. A riqueza que proporcionou seu crescimento e alavancou seu nome e sua
economia foi oriunda da planta, aqui chegada como exótica, chamada por Linnaeus
de Theobroma Cacao, ou cacau – manjar dos deuses.
A partir do século XIX, quando o chocolate chegou à mesa dos europeus, a
busca pelas terras férteis, próprias para a produção de cacau, atraíram todo tipo de
pessoas, que vinham de navio, a pé, no lombo dos muares, em busca do eldorado
em que a região se transformou. Segundo Garcez (1977, p. 13), o crescimento
populacional da região, no final do século XIX, foi significativo, por conta do plantio
do cacau. A autora compara a ocupação das terras do cacau às da mineração.
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Todos corriam em busca de um pedaço de terra para plantar cacau, e o governo
doava e incentivava a ocupação de terras devolutas. A partir daí, dos anos 1890,
sua população cresceu de forma extraordinária.
A riqueza em que se transformara o cacau durou apenas 100 anos. Vários
fatores, entre eles, o climático e a chegada da praga denominada Crinipellis
perniciosa, popularmente conhecida como vassoura de bruxa, deram fim à
produção, e principalmente, à riqueza existente na região. No final da década de
1980, a lavoura cacaueira entrou em crise, e em 1989, quando a praga foi
descoberta, a riqueza, que era grande, desapareceu, perdeu o seu valor.
Quanto à população, ao longo do século XX foi crescendo de modo regular,
até a década de 1990, quando, após a queda da produção de cacau, grande parte
dela, que vivia nas fazendas, mudou-se para as cidades. Ilhéus, Itabuna e Porto
Seguro foram as que receberam maior contingente populacional. Cidades menores,
como Coaraci, Itajuípe e Camacan, dentre outras, perderam parte da população, que
já não encontrava trabalho, por conta da crise do cacau. Naquela década, Ilhéus
recebeu mais de 100 mil pessoas, chegando a possuir uma população de cerca de
250 mil habitantes. Parte desta gente migrou para outros locais, tendo diminuído sua
população, no início do século XXI, para menos de 200 mil habitantes.

4

Metodologia

Esta tese foi pensada durante longo tempo, muito antes do início da nossa
pretensão de ingressar no curso de doutorado; ela é fruto de nossas observações,
leituras e preocupações com as questões ambientais.
Uma vez aprovado o projeto, e após conversas com nossos orientadores e
professores e as aulas de Educação e Gestão Ambiental, ainda como aluna
especial, começamos a dar forma àquilo que já era muito forte em nossas reflexões.
A partir da leitura de alguns livros de metodologia da pesquisa, encontramos em
Lakatos e Marconi a primeira ideia sobre o método a seguir; pelo direcionamento
que queríamos dar à pesquisa, percebemos que nossa escolha seria, segundo as
autoras citadas, pelo método hipotético-dedutivo, aquele “que se inicia pela
percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e,
pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos
abrangidos pela hipótese” (LAKATOS E MARCONI, 2001).
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A classificação do Método Geral da Pesquisa que utilizamos foi baseada em
Nascimento (2008); de acordo com a autora, segundo a finalidade, a pesquisa é
aplicada, pois “tem por finalidade pesquisar, comprovar ou rejeitar hipóteses à luz de
modelos teóricos, aplicando seus resultados em benefício das necessidades
humanas” (p. 110).
Em relação ao objeto de investigação, a pesquisa é exploratória, pois tem
como “objetivo permitir um aprofundamento maior sobre os temas ou questões com
os quais o pesquisador não esteja ainda muito familiarizado ou que disponha de
poucas informações, criando as condições de formulação e hipóteses” (id; Ibid).
Seguindo a linha colocada por Nascimento, a fase exploratória “é o momento
de descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas, além da
realização de um diagnóstico” (id; Ibid, p. 142).
Nos procedimentos que utilizamos ao aplicar os questionários, procuramos
chegar a números que expressassem o grau de conhecimento dos alunos sobre as
questões ambientais. Estes dados foram quantificados com uma amostragem
intencional, cuja procedência foram os dados primários. Mas, em que pese esta
apuração quantitativa, quanto aos procedimentos, de acordo com Nascimento,
nossa pesquisa pode ser considerada qualitativa. De acordo com a autora, “na
pesquisa qualitativa todos os pesquisados são reconhecidos como sujeitos que
elaboram conhecimento e produzem práticas capazes de intervir nos problemas que
identificam” (NASCIMENTO, 2008, p. 132).
Entendemos ser conveniente ressaltar que trabalhamos com o pressuposto
de que embora exista uma Lei de Educação Ambiental desde 1999, de que a
direção das escolas de Ilhéus procure dar relevância ao assunto com seriedade,
afirmando, de forma categórica, trabalhar o tema em suas aulas e práticas
educativas, não percebemos mudanças nas ações relativas ao meio ambiente neste
município. A cidade em que vivemos se apresenta cheia de lixo; o centro histórico
está sempre muito sujo, com papéis e restos de comida no chão, e tudo o que se
possa imaginar, de papelão a dejetos. Portanto, entendemos que, quanto às
questões ambientais, muito está por ser feito.
A pesquisa foi estruturada em três partes, em três momentos:
a) Identificação do aspecto legal - conhecimento das leis que contemplam a
Educação Ambiental, o que diz a Agenda 21 local sobre a ela, e qual o papel
da UESC e da MARAMATA na efetivação destas ações;
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b) Verificar, nas escolas, as ações que são realizadas no sentido de despertar
nos alunos o interesse pelas questões ambientais; fazer entrevista com
diretores ou supervisores das escolas pesquisadas; aplicar questionário com
os alunos das as escolas da Zona Sul, como parte de uma pesquisa
qualitativa sobre o conhecimento que os alunos possuem sobre as questões
ambientais;

c) Levantamento de dados sobre a coleta de lixo na cidade de Ilhéus:
histórico, locais onde funcionaram os lixões, como é realizada a coleta e os
projetos que estão em andamento. A partir dos resultados obtidos na
pesquisa, verificar a necessidade de propor uma ação, de cunho social e
ambiental, cuja finalidade seja proporcionar, no entorno das escolas
pesquisadas, a separação dos resíduos sólidos para posterior aproveitamento
(reciclagem).

As atividades desenvolvidas estão contidas na Linha de Pesquisa Educação,
Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que
“trata do estudo dos processos educativos e dos fenômenos implicados na relação
educação-gestão-desenvolvimento, com ênfase nas problemáticas contemporâneas
vivenciadas pela comunidade e regiões”. Esta linha de pesquisa contempla estudos
sobre os desafios colocados para a educação, na contemporaneidade, “a exemplo
de violência, globalização, relação escola x comunidade”, como também valores e
direitos humanos, que se desdobram como processos de emancipação de “grupos
em situação de vulnerabilidade social”, grupos estes que frequentam as escolas que
se constituíram em locus desta pesquisa.
Os sujeitos selecionados para a realização da pesquisa foram alunos e
professores do ensino básico das escolas localizadas na Zona Sul da cidade, bem
como pessoas responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos da cidade de Ilhéus.

4.1 Procedimentos metodológicos

Para iniciarmos o trabalho, realizamos uma busca em livrarias, bibliotecas e
na internet, com posterior leitura de livros, teses, dissertações, jornais e outros, para
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conseguir a fundamentação teórica; esta parte da pesquisa ocorreu durante mais de
um ano, e perdurou enquanto escrevíamos a tese.
No final do ano de 2011 fizemos uma visita à SEDUC e à DIREC; segundo
informações fornecidas pelas instituições citadas, a Zona Sul de Ilhéus possuía,
naquela época, 12 escolas, sendo 5 estaduais e 7 municipais, com um total de 9.651
alunos. A partir destas visitas, fizemos uma sondagem para saber de que forma
estas escolas estão atuando em relação à Educação Ambiental. Foi a partir destas
informações que iniciamos nosso trabalho. Num primeiro momento, chegamos a
pensar, segundo as primeiras informações obtidas, que estava sendo realizado um
trabalho mais eficaz.
Como procedimentos metodológicos ou técnicas, segundo Lakatos e Marconi,
(2001), utilizamos a observação direta extensiva, através da aplicação de
questionário, que é “constituído por uma série de perguntas que devem ser
respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador” (p. 107). Para alguns
alunos, os mais novos, e para alguns que tiveram dificuldade em responder, o
questionário foi transformado em formulário – “roteiro de perguntas enunciadas pelo
entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do pesquisado” (id; Ibid).
Segundo Denzin,
O pesquisador qualitativo pode assumir imagens múltiplas e
marcadas pelo gênero: cientista, naturalista, pesquisador de campo,
jornalista, crítico social, artista, atuador, músico de jazz, produtor de
filmes, confeccionador de colchas, ensaísta. A diversidade de
práticas metodológicas da pesquisa qualitativa pode ser vista como
soft science, jornalismo, etnografia, bricolage, confecção de colchas
e montagem. O pesquisador, por sua vez, talvez seja visto como um
bricoleur, um indivíduo que confecciona colchas, ou, como na
produção de filmes, uma pessoa que reúne imagens transformandoas em montagens (2006, p. 18).

Dando continuidade ao trabalho, procuramos verificar, na SEDUC e na
DIREC, o currículo aplicado às escolas, englobando a atual nomenclatura do curso
fundamental; visitamos as unidades de ensino diversas vezes, observando as
práticas realizadas e obtendo informações sobre as atividades relacionadas com a
EA e utilizadas nestas unidades; ao realizarmos as visitas, conversamos com
diretores, professores ou supervisores; de posse do número de alunos que estudam
em cada escola, foi feito o cálculo estatístico e aplicado o questionário; os sujeitos
foram escolhidos de forma aleatória, de tal forma que qualquer um poderia ter sido.
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Paralelamente, realizamos uma pesquisa sobre a história do lixo em Ilhéus,
entrevistamos funcionários antigos da Prefeitura e gestores sobre as condições dos
depósitos onde é colocado o lixo da cidade.

5.

Contextualizando o campo da pesquisa

Este trabalho foi realizado na Zona Sul da cidade de Ilhéus. Esta área
engloba diversos bairros: Pontal, antiga Vila de São João do Pontal e atual bairro,
que se encontra separado do centro pela baía do Pontal e unido por uma ponte
inaugurada em 1966. Ao lado do Pontal estão localizados o bairro da Sapetinga e
Nova Brasília. Anexo aos dois está localizado o aeroporto Jorge Amado, cuja pista
separa os dois bairros dos restantes pesquisados. Estes bairros tiveram origem na
ocupação urbana de diversas áreas de fazendas. Localizados ao sul da pista do
aeroporto estão os bairros Proa, Nelson Costa, Hernani Sá, Urbis e Nossa Senhora
da Vitória. À medida que os bairros estão situados mais distantes do centro, as
condições socioeconômicas tornam-se piores. Assim, o Nelson Costa, que teve
início com uma invasão, hoje tem sido transformado em polo comercial da Zona Sul
e tem melhorado significativamente as condições socioeconômicas de seus
moradores. A Urbis, que tem origem em um projeto de habitação popular, também
está passando por transformações positivas. Atualmente, dos bairros constantes da
pesquisa, o mais distante e carente é o Nossa Senhora da Vitória, também oriundo
de invasão.
Na parte litorânea desta região estão localizados outros bairros cujas
construções fazem parte de condomínios fechados e são habitados pela elite social
e econômica; seus filhos estudam nas escolas particulares, que estão localizadas no
centro da cidade. Nesta área foi construída a Faculdade de Ilhéus.
A área onde estão localizadas as 12 escolas pesquisadas tem todo tipo de
condições socioeconômicas: da classe mais privilegiada, que habita os condomínios
à beira-mar, passando pela classe média alta e baixa, até pessoas que vivem em
extrema condição de pobreza, cujos alunos formam a clientela das escolas que
pesquisamos.
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A lógica ecológica é a negação pura e
simples da lógica capitalista; não se pode
salvar a Terra dentro do quadro do
capitalismo (Mansholt e Marcuse).
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1

CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO

O que chamamos de Educação Ambiental, e que atualmente é motivo de
muitas considerações, até meados do século passado não existia, não se falava
nisso. Não havia necessidade de nos preocuparmos com o planeta, pois ele era
próspero e generoso, assim pensava a grande maioria das pessoas. É bem verdade
que não era tão generoso assim com os excluídos, aqueles que passavam fome e
sofriam com a miséria e a falta de água, e estes eram milhões. A impressão que
temos é que quando se falava em natureza, se excluía o ser humano, que “não fazia
parte da natureza”. Foi a partir do alerta dado pela publicação do livro da bióloga
americana Rachel Carson (A Primavera Silenciosa, 1962) e por ambientalistas de
várias partes do mundo que, cada vez mais, um maior número de pessoas começou
a “enxergar” que algo não ia tão bem, apesar do grande avanço da tecnologia e do
capitalismo, e que era necessário mudar nossa relação com as reservas naturais do
planeta. Neste período, pós Segunda Guerra Mundial, surgiram as Organizações
Não Governamentais (ONGs) que dispararam o alerta e passaram a tratar do
assunto.
A partir de 1972, quando os governos de diversos países começaram a agir,
promovendo reuniões internacionais, foi realizada a Conferência de Estocolmo, e
muitas outras se seguiram, inclusive tratando exclusivamente da EA. Citaremos
apenas algumas destas: em 1975, a conferência de Belgrado (Iugoslávia) contou
com a participação de pesquisadores e cientistas de 65 países, gerando, como
resultado, a “Carta de Belgrado”, que “preconizava uma nova ética para promover a
erradicação da pobreza, do analfabetismo, da fome, da poluição, da exploração e de
todas as formas de dominação humana” (Quintino, 2013); em 1977, aconteceu a
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Conferência Intergovernamental em Tbilisi (antiga URSS2); em 1979, o Seminário de
Educação Ambiental para a América Latina, realizado pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Política Nacional para
o Meio Ambiente (PNUMA), na Costa Rica (http://portal.mec.gov.br).
No ano de 1979, o departamento do Ensino Médio do MEC e a CETESB
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio
Ambiente do governo paulista) publicaram o documento “Ecologia – Uma proposta
para o Ensino de 1° e 2° graus”. A partir da década de 1980, as iniciativas de
conscientização ambiental e de propostas de trabalhos e eventos foram
acontecendo. Também surgiram cursos de graduação e de pós-graduação
abordando a Educação Ambiental.
Após inúmeras leituras sobre o assunto, além de outras correlatas à área de
Educação Ambiental, elegemos os autores Fritjof Capra e Frederico Loureiro, como
referência, e Miguel Arroyo e Paulo Freire na área de Educação, além de outros
teóricos. Mas acreditamos que é importante ressaltar o papel de Loureiro, em
Educação Ambiental e de Arroyo, em Educação, como autores que apoiam e
concentram as ideias apresentadas neste Capítulo. Pesquisamos as leis
promulgadas no período e, na medida do possível, lemos tudo o que chegou às
nossas mãos. Realizamos, assim, uma ampla pesquisa bibliográfica.
Ao pesquisarmos os sítios que tratam do assunto, encontramos teses e
dissertações escritas por estudantes de pós-graduação de várias universidades,
sobretudo da Universidade Federal do Rio Grande (RS), que tem o primeiro curso de
graduação e pós-graduação, do Brasil, na área de Educação Ambiental, e estão
disponibilizadas em pdf. A leitura destes trabalhos nos forneceu parte significativa do
Estado da Arte, com relação às questões ligadas à Educação Ambiental.
A primeira tese encontrada e que chamou nossa atenção é resultado do
Programa de Doutorado em Educação Ambiental, da Universidade Federal do Rio
Grande: A Figueira e o Machado. Raízes da Educação Ambiental no Sul do Brasil:
práticas educativas e militância ambiental na perspectiva do cronista Henrique Luiz
Roessler (Prado, 2008).
A leitura desta tese nos deixou com um sentimento de “angústia” em relação
ao nordeste brasileiro, pois enquanto aqui não se falava do assunto, no Rio Grande
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do Sul ações eram realizadas. A tese em questão trata de ações ambientais
realizadas naquele Estado e, de acordo com seu autor,
Constitui-se em um resgate das primeiras ações de práticas
educativas e de ativismo ambientalista no Rio Grande do Sul/Brasil,
que vivencia, entre o final da década de 30 e o início dos anos 60 do
século XX, o desenvolvimento de um pioneiro e persistente
movimento ambiental liderado por Henrique Luiz Roessler.

Roessler foi um fiscal florestal voluntário que durante muito tempo escreveu
crônicas no jornal Correio do Povo, que podem ser consideradas como de Educação
Ambiental, nos dias atuais. Ele teve a exata percepção do que estava ocorrendo, a
partir do final da era Vargas, e depois, no governo de Juscelino Kubitschek, com a
industrialização no Rio Grande do Sul, a poluição dos rios, a pesca e as caçadas
predatórias, as derrubadas florestais, a poluição, a tendência à urbanização, dentre
outros graves problemas.
O presente capítulo apresenta os referenciais teóricos que utilizamos na área
de Educação Ambiental, de Educação, e a Agenda 21 de Ilhéus; a questão dos
resíduos sólidos e dos catadores; e, por fim, as leis que utilizamos para fundamentar
o assunto de que estamos tratando, e a importância de que ocorram mudanças no
trato das questões ambientais.

1.1

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Entendemos como Educação Ambiental um segmento da Educação voltado
para a conservação do meio ambiente, que deve contemplar questões que estão
intimamente ligadas à desigualdade social, ao processo de gestão ambiental, ao
consumo sustentável, à possibilidade de convivermos, sete bilhões de seres
humanos, da melhor forma possível, entre nós e com o planeta, a nossa casa, a
única que temos e que não pode ser ampliada.
Ao buscarmos definições sobre Educação Ambiental, encontramos, dentre
outras a seguinte:
A educação ambiental constitui uma área de conhecimento
eminentemente interdisciplinar, em razão dos diversos fatores
interligados e necessários ao diagnóstico e à intervenção que
pressupõe. Historicamente, ela vem se impondo às preocupações de
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vários setores sociais como um campo conceitual, político e ético. No
entanto, essa área ainda se encontra em fase de construção, o que
acarreta diversas confusões conceituais, consequência esperada em
um campo teórico recente (Castro e Baeta, 2008, p. 99).

Ao escrever este trabalho, utilizamos algumas obras que entendemos serem
relevantes para a sua construção. Uma destas obras, “As Conexões Ocultas”, de
Fritjof Capra, se reporta às transformações impostas ao planeta pela utilização
exacerbada dos recursos naturais.
Um ponto abordado por Capra e que interessa à elaboração deste trabalho, é
a forma utilizada pela natureza nesta transformação, em que “a vida, desde os seus
primórdios, há mais de três bilhões de anos, não tomou conta do planeta pela
violência, mas pela organização em redes” (2002, p. 232). Que chegou o momento,
não de retirar da natureza, mas de aprender com ela.
E a Agenda 21 de Ilhéus propõe,
[...] contribuir para pensar globalmente nossos problemas locais, com
propostas de ação coletiva, visando à superação dos modelos ou
estilos de desenvolvimento, próprios de uma civilização
ecologicamente depredadora, socialmente injusta e economicamente
insustentável, de nossa história recente.

Também foi utilizado o livro de Moacir Gadotti – Pedagogia da Terra, em ele
afirma ter utilizado a Carta da Terra (2000), que “centra-se no novo conceito de
modo de vida sustentável”, para chegar à educação para o desenvolvimento
sustentável (GADOTTI, 2000, p. 70).
O autor acredita que a Carta da Terra tem “um grande potencial educativo
(grifo do autor) ainda não suficientemente explorado”, que deve ser utilizado na
educação formal, mas, também, na educação não-formal. A proposta do documento
em questão é um diálogo inter e transcultural, que deverá contribuir para a
superação “do conflito civilizatório” que se vive na atualidade. A partir daí, ele propõe
a Carta da Terra como “base para a criação de um sistema global de educação, uno
e diverso, sob a coordenação da UNESCO, que poderá colocar uma base humanista
comum para os sistemas nacionais de educação”. O autor diz, ainda, que, ao fazer
esta proposta, ele não deseja um sistema ideológico único, o que seria totalitarismo,
mas realçar o que temos em comum, afinal a globalização alcançou todos os rincões
do planeta.
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Uma das funções da Educação e da Educação Ambiental é buscar
desenvolver, nas pessoas, de modo geral, o sentimento de cidadania, coisa que
ainda não é bem compreendida pelos que sofreram discriminação ao longo de toda
a vida. E cidadania implica em direitos e deveres, mas, também, em participação.
Participação na vida da cidade, participação política. De acordo com Nunes (2007),
há “a necessidade da participação cidadã no planejamento e nas ações sobre o
território”. Afinal não somos ilhas isoladas, somos seres que convivem, cada vez
mais, num território mais restrito.
Nesse ponto, vários autores têm opiniões semelhantes. Jacobi (2013, p. 12)
afirma que
Quando nos referimos à educação ambiental, a situamos num
contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, configurandose como elemento determinante para a consolidação de sujeitoscidadãos. O desafio do fortalecimento da cidadania para a população
como um todo, e não para um grupo restrito, se concretiza a partir da
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres e
se converter, portanto, em ator corresponsável na defesa da
qualidade de vida.

Também Arroyo sugere que
Torna-se desafiante fazer uma análise política dos processos que
persistem na negação do direito à educação e na segregação social
e escolar. Por que proclamamos o direito de todos à educação e o
negamos com rituais excludentes e segregadores de tantas crianças
e tantos adolescentes? Uma realidade que continua persistente, que
inquieta educadores, gestores e formuladores de políticas. Continua
inquietando a pesquisa e a reflexão teórica. Porque nos tornamos
mais sensíveis ao chocante que resulta numa prática que continua
vitimando milhões de crianças e adolescentes, de jovens e adultos,
sobretudo populares. (Arroyo, 2009b, p. 130)

É preciso que fique claro o que é Educação Ambiental, posto que muitas
pessoas minimizam esta prática pedagógica, entendendo-a como um modismo,
talvez até como algo passageiro. Loureiro (2008, p.69) afirma que
A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por
finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes
que possibilitem o entendimento da realidade da vida e a atuação
lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no
ambiente.
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A Educação Ambiental deve atuar como fator de transformação do quadro de
crise em que se encontra o planeta. E também como fator de modificação dos
hábitos adquiridos ao longo da segunda metade do século passado. Da mesma
forma como os seres humanos aceleraram a utilização dos recursos naturais do
planeta na segunda metade do século XX, soluções para o problema devem ser
encontradas. Já não há tempo para esperar que as coisas se desenrolem
naturalmente. A Educação Ambiental deve ser “elemento estratégico na formação de
ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção
humana na natureza” (LOUREIRO, 2008, p. 69). E nós acrescentamos que a mesma
deve estar disponível para todos, crianças, jovens e adultos, pois, nesta área, somos
todos aprendizes e precisamos abrir os olhos para esta realidade.
O mundo apresenta diversidade e complexidade. “Em Educação Ambiental, a
negação da homogeneidade simplificadora e o respeito à diferença de ideias e
modos de viver” devem ser fundamentais e coerentes com a visão de ambiente, de
acordo com Loureiro, que afirma ainda:
Porém ao se defender o diverso não se pode cair num pluralismo
indiferenciado, em que as vivências pessoais e as lutas sociais se
deem numa história diluída e desconexa, na qual a negação, a
confrontação de teorias e argumentos e a superação transformadora
tornam-se impossíveis de se realizar. Isso seria recair num
relativismo absoluto e no atomismo de iniciativas que passam a ser
vistas como válidas em si mesmas, posturas que em nada favorecem
a consolidação da educação como atividade cidadã, reflexiva e
afinada com a superação das relações de dominação vigentes
(Wood, 2003). A ideia de que “tudo é válido” desde que se almeje
proteger o ambiente, ignorando o modo como este se constitui, não
colabora para alcançarmos novas relações sociais e formas
sensoriais e perceptivas de nos compreendermos e nos sentirmos
como parte da sociedade e de uma vida planetária (LOUREIRO,
2004, p. 22).

De acordo com Loureiro, em relação ao alcance político da Educação
Ambiental, num momento em que o pós-modernismo decreta o fim da história, como
encadeamento linear, e em que o neoliberalismo reduz tudo à economia de
mercado, educar sem clareza sobre o lugar ocupado pelo educador na sociedade,
sua responsabilidade social, sem a devida problematização da realidade, é se
acomodar na posição conservadora de produtor e transmissor de conhecimentos e
de valores vistos como ecologicamente corretos, sem um entendimento real do
problema (id; Ibid, p. 23).
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De acordo com Loureiro, a educação não deve reforçar a tendência
promovida pelo capitalismo e pela globalização, que é a de reforçar os interesses
individuais do ser humano nascido no pós-guerra. Ele afirma
Educação que procura entender a realidade objetiva sem considerar
os sujeitos e a subjetividade é objetivismo e negação da ação
histórica (assim, o máximo que podemos fazer é interpretar o mundo
e não o transformar). Educação que é exclusivamente voltada para o
“eu” isolado da sociedade, para a subjetividade sem objetividade, é
psicologismo, subjetivismo, negação da realidade para além da
consciência e da ação consciente dos sujeitos na sua constituição
(LOUREIRO, 2004, p. 29).

Se o mundo e as sociedades humanas vivem em constante transformação,
entendemos que estas devem acontecer para nos melhorar enquanto pessoas, e
melhorar nossa possibilidade de convivência, entre nós e em nossa relação com o
planeta. Mas, contraditoriamente, quanto mais evoluímos tecnologicamente, mais
utilizamos a tecnologia para tratar mal nosso semelhante, nosso companheiro de
jornada. Conviver se tornou uma tarefa bastante difícil.
Ainda segundo Loureiro (2004), utilizar a ciência a serviço da educação não
se constitui em fator de contraposição à formação crítica, “até porque esta não é a
razão dos males que nos atingem”. E diz mais:
Ciência se define a partir de certos valores e modos de organização
social que estimulam determinados saberes científicos em detrimento
de outros e se utilizam desse instrumental para atender a reprodução
de uma lógica de sociedade definida. Ou seja, o que é inaceitável
não é fomentar a nossa criatividade e a racionalidade na construção
de novos conhecimentos por meio da educação científica, mas
valorizar o domínio instrumental sobre o reflexivo e permitir que a
propriedade privada das descobertas impeça que conhecimentos
notáveis sejam utilizados em nome do bem comum (p. 31).

A Educação Ambiental deve se constituir em práxis educativa cultural e
informativa,

sem

deixar

de

ser

fundamentalmente

política,

formativa

e

emancipadora, aquela capaz de transformar as relações sociais existentes.
Contempla processos individuais e coletivos que deverão contribuir para a
redefinição do ser humano como parte da natureza, sem, no entanto, perder o senso
de “identidade e pertencimento” a uma espécie que possui especificidade histórica, a
uma espécie que tem, na história, sua referência; uma espécie que estabelece, pela
práxis, uma ética que repensa, constantemente, tanto o sentido da vida, como o da
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existência humana. Dentre as perguntas existenciais que acompanham o ser
humano enquanto ser histórico, uma diz respeito ao sentido da vida: qual a
finalidade primordial de nossa existência? O que viemos fazer aqui? Estas e outras
questões tornaram-se de tal forma importantes, que são elas que sustentam as
religiões. E, segundo Loureiro, “a potencialização das ações que resultem em
patamares distintos de consciência e de atuação política”, buscam superar e romper
com o capitalismo globalizado (p. 31). Uma Educação Ambiental que proporcione a
reorganização das estruturas das escolas e dos currículos em todos os níveis do
ensino formal. A Educação Ambiental deverá proporcionar, às ações educativas
formais, como também àquelas não formais e mesmo às informais, processos
permanentes de aprendizagem, de “atuação e construção de conhecimentos
adequados à compreensão do ambiente e problemas associados”.
Loureiro (2004, p. 32) lembra, ainda, citando Adorno, que só “existe
democracia substantiva em sociedades formadas por sujeitos emancipados”. O que
significa que não é possível existir um estado democrático de direito se os sujeitos
não tiverem condições materiais e racionais de realizar suas escolhas. É necessário,
acima de tudo, que sejam livres. E o que significa “emancipar”? Certamente não é
estabelecer um caminho único e nem transformar uma população em rebanho. É a
possibilidade do caminhante, fazer seu caminho, ao caminhar. Afirma o autor citado
que é a possibilidade “de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à
vida social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada cultura e
forma de organização societária, produzindo patamares diferenciados de existência”.
Assim, a Educação Ambiental deverá ser compreendida como “um processo
amplo e vinculado às esferas social, cultural, histórica, política e econômica”. Da
mesma forma, ela deverá ser entendida como um vetor para as transformações
societárias, mas sabendo-se que, ela sozinha, não transformará o mundo.
Loureiro (2008, p. 75) pergunta: “Qual seria, então, o papel da cidadania
planetária, cerne da Educação Ambiental?” Precisamos compreender que vivemos
em um planeta fisicamente limitado. No início da segunda metade do século XX não
possuíamos esta visão. As invenções tecnológicas daquela época nos fizeram
acreditar que poderíamos explorar o planeta indefinidamente, que os recursos
naturais jamais seriam esgotados. E diz mais, a respeito da “novidade” que se
anunciava, o debate ambiental, nos anos de 1960. O novo, diz o autor, não foram as
questões relativas à natureza ou à vida, estas questões já haviam sido colocadas
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desde os gregos, há 25 séculos. “O novo estava na incorporação do ambiente
enquanto categoria estratégica e central para se discutir os estilos de vida e a
estrutura social em um planeta pela primeira vez visto como limitado” (LOUREIRO,
2012, p. 17). O que aconteceu de inovador foi a associação estabelecida entre o
ambiental e a política, com a natureza passando a se tornar indispensável quando
se pensa a organização em sociedade.
Os anos sessenta apresentaram, em relação às questões ambientais, muita
contradição, posto que, se alguns denunciavam o grande problema que estava
ocorrendo, era difícil para as pessoas, para os governantes e organizações
compreenderem esta nova ordem mundial.
De acordo com Quintas, a década de 1960 faz “parte de uma época em que
certas verdades, consideradas até então indiscutíveis, foram postas em dúvida, e
algumas, simplesmente, desmentidas”. Uma delas, talvez a mais valorizada, “era a
crença de que a humanidade teria ingressado numa fase áurea de sua existência,
em que as velhas mazelas, que historicamente vinham atormentando a existência
dos seres humanos, teriam seus dias contados”. Logo,
[...]acabar com a fome, as doenças, a miséria, a guerra e outros
males seria uma questão de tempo. E tudo isso num prazo
razoavelmente curto. Finalmente, estaríamos no limiar da
concretização da grande promessa da modernidade, de que a
ciência e a tecnologia nos libertariam das limitações impostas pela
natureza e, assim, seríamos felizes para sempre (QUINTAS, 2009, p.
33).

Nos anos subsequentes, esta “verdade” vem sendo negada. Infelizmente, em
muito pouco tempo, pudemos perceber o tamanho do nosso engano; muitos ainda
não se deram conta disso. Assim é que:
[...] quando se trata de superar um determinado problema, como por
exemplo, o esgotamento dos recursos naturais, não é a utilização
intensiva em si mesma que determina o que há a ser feito, mas a
interpretação, sensibilização, mobilização, representação e
conhecimento que se constrói no conjunto dos sujeitos e atores
sociais aí envolvidos, ou seja, a apropriação social, cultural e
educativa do fato (NUNES, 1989, citado por Loureiro, 2008, p. 7980).

O grande aumento populacional ocorrido nos últimos 50 anos, quando a
população mundial passou de três para sete bilhões de habitantes, abriu a discussão
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sobre a pressão que ela exerceria sobre o planeta. Uma linha da Filosofia Crítica,
entretanto, com certa razão, refuta a ideia de que, por si só, a ação antrópica tenha
este poder, já que não são os países com maior população que provocam os
maiores danos. Entretanto, a elaboração desta equação, por si só, não é tão
simples. Os avanços tecnológicos não chegam para todos, mas todos o desejam. E
se é pequeno o número de milionários que detêm o capital, aqueles que conseguem
ascender na pirâmide social passam a querer fazer parte deste grupo restrito. Não
podemos negar que o capitalismo exerce enorme fascínio sobre a grande maioria
das pessoas. Não é fácil mudar esta forma de enxergar o mundo. Tudo isso nos
parece claro a ponto de nos deixar imersos em uma verdadeira angústia, pois
entendemos que não adianta ver o problema, é preciso fazer algo efetivo para se
chegar a uma mudança de paradigmas. Percebemos que é,
Um padrão decorrente de um modo de produção, o capitalista, em
que a racionalidade do mercado prevalece sobre todas as demais.
Em que a obsolescência planejada de bens industrializados é uma
das estratégias centrais do processo de produção e consumo
(Packard, 1965, in Quintas, 2009). Esse padrão não respeita os
diferentes tempos, seja o da natureza, seja dos povos com sua
diversidade cultural. (QUINTAS, 2009, p. 37).

De que modo é possível mudar o rumo do percurso pelo qual optamos?
A mais poderosa nação do mundo, os Estados Unidos da América,
independente há pouco mais de 200 anos, possui um padrão de consumo, forjado
após a Segunda Guerra Mundial, que nos parece impossível de ser mantido. E, o
que é pior, deixando a população mundial com um enorme desejo de fazer as
mesmas coisas, viver da mesma forma – consumindo exageradamente.
Se a população mundial seguisse o padrão norte americano de consumo,
seriam necessários cinco planetas para lhe dar suporte. Como só existe um
disponível para todos nós, “pode-se concluir que a permanência de tal padrão
dependerá, cada vez mais, tanto da manutenção das injustiças e das desigualdades
sociais quanto da sobre-exploração dos recursos ambientais” (QUINTAS, 2009, p.
37).
De acordo com Quintas, existem dados científicos denunciando que o que a
crise ambiental evidencia é uma crise maior e mais profunda. Afirma ele que, “nessa
perspectiva, o problema está na ordem social vigente”, na forma de distribuição da
riqueza; e “que para garantir um determinado estilo de vida para uns poucos, tem
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necessariamente que destruir aceleradamente a base material de sustentação da
população e condenar a maioria à pobreza, quando não à indigência”. Concordamos
com ele, quando afirma que é a sociedade que está em crise. E mais; que “os danos
e riscos ambientais decorrem de uma determinada ordem social, que se constituiu,
historicamente, e se mantém por meio de relações de dominação, seja da natureza,
por seres humanos, seja de humanos, por outros humanos” (id; Ibid).
A perspectiva crítica deixa claro que as relações de produção condicionam as
relações com a sociedade e com o meio ambiente. E que “as causas dos problemas
socioambientais são expressões dos modos de apropriação e uso dos recursos
naturais”. Assim fica impossível entender a crise ambiental dissociada da dinâmica
da sociedade capitalista, “existindo uma conexão direta e necessária entre a questão
ambiental e as relações sociais capitalistas” (ZACARIAS, in LOUREIRO et all, 2009,
p. 119).
O fenômeno chamado de globalização propiciou uma nova ordem mundial,
em que as empresas não pertencem mais a um só país, mas estão espalhadas pelo
mundo, muitas delas produzindo em países pobres ou emergentes, explorando a
mão de obra mais barata. Com isso, o poder das empresas aumentou
significativamente, tornando alguns estados nacionais delas dependentes. Este fator
interfere na crise ambiental, posto que às empresas só interessa o lucro, o que, para
a população, significa oportunidade de emprego. Por isso Quintas afirma
Outra visão, principalmente de setores dominantes da economia
mundial (grandes empresas nacionais e transnacionais) e da maioria
dos governos dos Estados Nacionais, assume que não há uma
relação de causalidade entre a crise ambiental e o modo como a
sociedade está estruturada. Sendo assim, o problema não estaria no
caráter intrinsecamente insustentável desta sociedade, mas no seu
aperfeiçoamento, que pode ser obtido tornando o atual padrão de
produção e consumo sustentável (QUINTAS, 2009, p. 38).

Ainda de acordo com o autor citado, a crise ambiental é a parte visível de uma
crise muito maior e preocupante: a de “uma concepção de civilização”. Esta
concepção, ao separar o ser humano da natureza, transforma-a em objeto de
dominação, que pode ser utilizada como “fonte inesgotável de matéria-prima e
depósito de resíduos” (id; Ibid, p. 42).

40

As diferenças culturais, políticas, religiosas e étnicas entre as diversas
populações mundiais não colaboram para que haja maior entendimento entre os
povos, gerando um estado permanente de conflitos.
E para que um povo chegue a compreender seu papel no mundo, é preciso
antes, construir sua cidadania. Desta forma, a cidadania deve ser algo que se
constrói permanentemente, que não é dada, por origem divina ou natural, e nem é
fornecida por governantes, mas que se constitui, “ao dar significado ao
pertencimento do indivíduo a uma sociedade, em cada fase histórica” (LOUREIRO,
2008, p. 75).
Desde o final do século XIX, podemos verificar que o Estado tem sofrido
pressão dos movimentos sociais, que vêm aumentando progressivamente, fazendo
pressão por direito ao voto e pela participação em organizações sociais (sindicatos,
partidos, associações de base, movimentos populares e, recentemente, ONGs).
Desta forma, a chamada sociedade civil, que tem compromisso com as lutas sociais,
abre espaço de diálogo e reivindicações, e possibilita a satisfação de algumas
necessidades básicas, em um processo conflituoso e desejoso de hegemonia. O
desafio para a consolidação de uma cidadania substantiva e direta reside na
capacidade de: publicizar as instituições formais, estabelecer práticas democráticas
cotidianas, promover uma escola capaz de levar o aluno a refletir criticamente sobre
seu ambiente de vida e consolidar uma “cultura da cidadania”, nos planos local,
regional ou internacional, articulada aos processos de transformação sistêmica.
Infelizmente, podemos afirmar que treze anos após a promulgação da Lei
9795/99, continuamos sem resultados efetivos; e que pouco caminhamos no sentido
de estabelecer uma Política Nacional de Educação Ambiental.
SAISSE e LOUREIRO (2012) lembram que, em abril de 2009, foram
comemorados os dez anos da Política Nacional de Educação Ambiental, com a
realização do Seminário “10 anos da Política Nacional de Educação Ambiental:
avanços e necessidades em busca da edificação de uma sociedade sustentável”. O
seminário foi organizado pela Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental do MMA (Ministério do Meio Ambiente), juntamente com o Grupo de
Trabalho de Educação Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista. O objetivo
do seminário foi avaliar os resultados da implementação da política no período,
como também analisar as perspectivas futuras para a Educação Ambiental.
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Loureiro narra os fatos que cercaram a realização do seminário com uma
ótica pouco otimista em relação ao que havia sido conseguido pela efetiva
implantação

da

Educação

Ambiental; diz ele

que

as responsáveis pelo

Departamento de Educação Ambiental do Ministério pediram demissão antes da
realização do evento,
[...} em virtude da permanência da situação periférica da educação
ambiental no ministério, da falta de resposta aos compromissos
assumidos em defesa da reinstitucionalização da educação
ambiental no IBAMA e no ICMBio e da falta de recursos e de
autonomia nos processos decisórios (Id; Ibid, p. 50).

Na mesma narrativa, o autor supracitado apresenta a fala de Claudison
Rodrigues, que assumiu o cargo, dizendo ser “[...] A primeira vez que vou trabalhar
no governo. E quando eu cheguei lá, que já estava instalado, eu descobri o que era
o Departamento de Educação Ambiental, que era um tremendo abacaxi...” Loureiro
(2012) afirma, também que, “nesse período, a educação ambiental nos institutos,
IBAMA e ICMBio, continuava à deriva” (LOUREIRO, 2012, p. 50).
As discussões do seminário giraram em torno das questões relativas ao
financiamento da Educação Ambiental, principalmente sobre a necessidade da
“inclusão da educação ambiental nas políticas dos órgãos vinculados ao Ministério
do Meio Ambiente: IBAMA, ICMBio, Agência Nacional de Águas e Serviço Florestal
Brasileiro” (SAISSE e LOUREIRO, 2012, p. 49).
Naquele mesmo ano, foi realizado, também, o VI Fórum Brasileiro de
Educação Ambiental, financiado por diversos órgãos federais.
De acordo com os autores citados, o relatório emitido pelo DEA/MMA, em
novembro de 2010, descreve o estado da Educação Ambiental no ministério e nas
instituições a ela vinculadas, e revela que “das cinco instituições vinculadas ao
Ministério do Meio Ambiente, apenas o Jardim Botânico do Rio de Janeiro
permanecia com a educação ambiental institucionalizada como Serviço de
Educação Ambiental (id; Ibid, p. 53).
Loureiro nos dá a pista para tirarmos conclusões sobre este tópico, ao afirmar
que:
O cerne da educação ambiental é a problematização da realidade de
valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. Ou seja,
para esta, conscientizar só cabe no sentido posto por Paulo Freire,
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de “conscientização”: de processo de mútua aprendizagem pelo
diálogo, reflexão e ação no mundo. Movimento coletivo de ampliação
do conhecimento das relações que constituem a realidade, de leitura
do mundo, conhecendo-o para transformá-lo e, ao transformá-lo,
conhecê-lo (LOUREIRO, 2012, p. 80).

E foram estas palavras que nos fizeram chegar ao tema deste trabalho, à
pesquisa sobre o direcionamento dado pela prática da Educação Ambiental nas
escolas públicas da zona sul da cidade de Ilhéus (BA).

1.2

EDUCAÇÃO NO BRASIL

A força que nos move a adentrar este caminho é o sentimento de que a
educação, em nosso país, não é tratada com a seriedade que o assunto merece.
Depois de tantos anos de prática em educação, toda uma vida, não aceitamos como
algo natural que alunos cheguem ao terceiro grau apresentando dificuldade na
leitura e na interpretação de textos, querendo apenas conseguir um diploma, que
não vai levá-lo a lugar nenhum.
Em nossa prática, devemos lidar com alunos que estão matriculados no nível
superior de uma escola particular, mas nunca entram na sala de aula. Permanecem
na cantina, jogando dominó e conversando; fazem qualquer coisa, menos estudar.
Educação. Qual o significado desta palavra? Qual a sua importância? A
educação ocorre de diversas formas e em situações as mais distintas. Nos dias
atuais ela é oferecida às pessoas nas instituições escolares, mas não podemos
esquecer que ela começa em casa, com a família, na igreja e com os amigos. No
decorrer do último século, a escola tem crescido de tal forma, que é somente ela que
legitima o conhecimento. O atual modelo de escola tem pouco mais de duzentos
anos, mas, mesmo durante esse tempo ela passou por grandes modificações. O
modelo e a quantidade de escolas existentes no início do século passado diferem
significativamente dos da realidade atual.
O Artigo primeiro da Lei 9394/96, a Lei que “estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional” diz o seguinte: “a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.
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A cidade de São Jorge dos Ilhéus, local da nossa pesquisa, há pouco mais de
cem anos, possuía apenas cinco escolas, pois aprender a ler não era obrigatório,
nem mesmo para pessoas da elite – vivíamos em um país de analfabetos. De
acordo com Barbosa,
Quando em 1881, Ilhéus foi elevada à categoria de cidade, de acordo
com o testemunho do Coronel Antonio Pessoa, a cidade possuía
duas escolas primárias para os dois sexos que funcionavam
deficientemente em consequência da instabilidade do professor que
‘tomava férias’ desordenadas e várias vezes ao ano. Dez anos
depois, isto é, em 1891, Ilhéus possuía cinco escolas, sendo três
para o sexo masculino (BARBOSA, 1994, P.44).

A primeira escola pública construída na cidade foi o Grupo Escolar General
Osório, inaugurado em 1915. Mas não era uma escola voltada para as classes
populares. As crianças que a frequentavam eram de classe emergente, formada por
filhos de cacauicultores, funcionários públicos e pessoas em ascensão na escala
social. O primeiro estabelecimento de ensino voltado para o segundo grau foi o
Instituto Nossa Senhora da Piedade, erguido na localidade Alto do Teresópolis,
pelas freiras ursulinas. Elas vieram para Ilhéus em 1915, a convite do bispo
diocesano, e em 1916, começaram a erguer a escola. Em 1920 surge, nesta
instituição, o Curso Normal, que foi reconhecido pelo decreto nº 2.766/1922, que
dava às alunas os mesmos direitos conferidos pela Escola Normal do Estado. Em 20
de novembro de 1923 foram diplomadas as seis primeiras professoras formadas na
cidade.
A escola construída pelas freiras ursulinas tem valor significativo para a
educação ilheense, ela foi erguida em terreno doado pelo coronel José das Neves
César Brasil, sob o patrocínio dos cacauicultores; tinha como finalidade atender às
necessidades daquela classe que ascendia na ordem econômica e social, mais
precisamente as filhas daquelas famílias que ainda moravam nas roças de cacau.
Os rapazes, desde cedo, eram encaminhados para Salvador, onde realizavam seus
estudos. Ainda não havia curso ginasial em Ilhéus. O primeiro ginásio público, o
Ginásio Municipal, só foi inaugurado em 1939. Pouco antes disso foi inaugurada a
Escola Comercial, de natureza também privada, marco importante na consolidação
da educação na cidade. Sobre esta escola, Silva Campos (1981, p. 488) afirma que
foi “fundada sob os auspícios da Associação dos Empregados no Comércio”, numa
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iniciativa do Sr. Álvaro de Melo Vieira, comerciante e importante empreendedor na
cidade, integrante ativo da Associação Comercial de Ilhéus.
Foi, portanto, no Brasil pós República Velha que a educação começou a
tomar impulso entre as classes populares. No Brasil, desde os anos 1920, surgiram
movimentos reformistas liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e
Anísio Teixeira, influenciados por Dewey e Durkheim, convencidos do caráter social
da educação e do dever do Estado de propiciar escola para todos. Combateram a
educação elitista e acadêmica tradicional, sob a orientação da Igreja Católica,
defendendo uma educação gerida por leigos.
O movimento cresceu criando um clima de conflito aberto. No ano de 1932, foi
publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, encabeçado por Fernando
de Azevedo e assinado por 26 educadores. O manifesto condena a dualidade na
educação, com uma escola para ricos outra para pobres, e “reivindica uma escola
com básica única, considerando dever do Estado tornar a educação obrigatória,
pública, gratuita e leiga, devendo conter um programa de âmbito nacional”. O
Manifesto recebeu apoio da população, de modo geral, fazendo brotar um
sentimento de necessidade de mudanças na educação brasileira (GHIRALDELLI JR.
1994).
Sobre essa época, afirma Ghiraldelli Jr. (1994, p. 39): “Basicamente, é
possível identificar quatro projetos distintos para a construção de um ‘novo Brasil’ e,
consequentemente, quatro diferentes pensamentos sobre a educação brasileira”.
São eles:
a) corrente de liberais, formada por intelectuais desejosos da construção de
um país em bases urbano-industriais democráticas – autores do Manifesto dos
Pioneiros;
b) em oposição a esta corrente estavam os católicos, defensores da
Pedagogia Tradicional, que se recusavam a aceitar o ensino laico;
c) na terceira corrente, buscando aparentar neutralidade, por ter boas
relações com liberais e católicos, encontrava-se o Ministro Francisco Campos,
apresentando uma política educacional própria; e,
d) a quarta força se apresentou através da Aliança Nacional Libertadora
(ANL), entidade que aglutinou grande parcela das classes populares, buscando
formar uma frente anti-imperialista e antifascista.
Diz ainda Ghiraldelli Jr. (obra citada, p. 40):
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Liberais, católicos, integralistas, governistas e aliancistas coloriram o
debate político e educacional dos anos 30. Em suma, todos
desejavam a construção de um ‘novo Brasil’, diferente da República
oligárquica que a Revolução de 30 veio colocar de lado.

No ano de 1934, foi eleita, pelo povo, a Assembleia Nacional Constituinte,
cuja finalidade foi elaborar a terceira Carta Magna brasileira que continha, no Art.
149, as novas diretrizes sobre a educação no país: “A educação é direito de todos e
deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes
proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no país (...).”
Apesar do desejo de tantos de transformar a educação no Brasil,
proporcionando acesso a todos os brasileiros, foi muito tempo depois que isso
começou a se concretizar. Veio o Estado Novo, foram promulgadas outras leis,
tendo se tornado bastante sofrido o processo para concretizar a possibilidade da
inclusão de todos os brasileiros e brasileiras no processo educacional. O governo,
em todas as épocas, tem a prática de alardear, sob a forma de propaganda, a
implantação de uma educação cidadã, mas esta ainda está por acontecer, tantos
anos já passados.
Um

dos

responsáveis

pelas

transformações

que

viriam

a

ocorrer

posteriormente, a partir da década de sessenta, é oriundo dos rincões nordestinos, o
pernambucano Paulo Freire, reconhecido internacionalmente pelo trabalho que
realizou no campo da educação, ao longo de sua vida. Este grande educador é, sem
dúvida alguma, um marco na educação no Brasil. Ele mudou conceitos e abriu
novas perspectivas para uma educação que possa libertar o indivíduo dos ranços de
uma educação reprodutora do sistema, sem possibilidades de libertação e
transformação.
Assim é que, segundo Paulo Freire, não é legítimo “transformar a experiência
educativa em puro treinamento técnico”; isso significa “amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”; e diz
que “educar é substantivamente formar” (FREIRE, 1996, p. 33). Educação é,
portanto, muito mais do que capacitar o indivíduo para exercer tarefas úteis à
sociedade onde vive.
Certamente que educar é muito mais que ensinar a ler, escrever e contar, é
inserir o educando no mundo que o rodeia, é ensiná-lo a ler mais do que as palavras
sugerem, mas, também, ler o mundo que o rodeia e o que está dito nos gestos e por
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traz das palavras. Os grandes educadores nos deixaram esse conhecimento como
legado.
E Paulo Freire (1996) lembra, que: “gostaria, por outro lado, de sublinhar a
nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício
de nossa tarefa docente” (p. 15). E despertar o aluno para uma prática ambiental
sustentável, faz parte desta responsabilidade ética. Ainda sobre a educação, Freire
afirma que:
É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que
puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, e por
que não dizer também da quase obstinação com que falo de meu
interesse por tudo o que diz respeito aos homens e às mulheres,
assunto de que saio e a que volto com o gosto de quem a ele se dá
pela primeira vez. Daí a crítica permanentemente presente em mim à
malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua
recusa inflexível ao sonho e à utopia (1996, p. 14).

O educador Miguel Arroyo afirma que, quando pensamos em saúde,
pensamos no médico, mas quando pensamos em educação pensamos na escola.
“Entretanto, os pedagogos vieram antes do que a pedagogia e do que as escolas. O
magistério é anterior às instituições de ensino” (ARROYO, 2000, p. 10). O mesmo
autor afirma a necessidade de o professor retomar seu ofício de mestre, com todo o
respeito que lhe é devido, e que, de certa forma, perdeu-se na trajetória dos
caminhos que foram seguidos, ou mesmo impostos pela sociedade.
Para aquele que trabalha em educação, o educador, Arroyo afirma que “ainda
estamos atrás de nossa identidade de mestres”, porque “nosso ofício carrega uma
longa memória” (p. 17). Pode-se acrescentar que o professor, o “mestre”, ainda está
em busca de sua identidade como tal. As mudanças ocorridas nos últimos 60 anos
provocaram uma mudança muito forte no mundo, e o professor foi atingido por este
“tsunami”3 cultural.
Arroyo ainda questiona se este é “um ofício descartável” - o de mestre. A
escola, que dava continuidade à educação, que era uma função inicial da família, foi
transformada no repositório de toda educação que a criança necessita receber. Com
esta mudança, a escola mudou de função e o professor deixou de ser mestre,
passou a ser “trabalhador da educação” deixando de ser respeitado, perdendo,

3

Tsunami – ondas gigantescas formadas em consequência de terremoto em área submersa.
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inclusive, a autoridade. No livro Imagens quebradas, Miguel Arroyo dedica dois
capítulos ao estudo da ética, também como função da escola. Diz ele:
Questões como estas estão presentes em congressos, nas reuniões
pedagógicas das escolas e começam a estar presentes nos
currículos de formação. Volto às notas de alguns dos dias de estudo
de que participo, onde a educação ética dos educandos está
presente. Poderia resumir minhas impressões. Primeiro: a questão
da formação ética está voltando às escolas trazida pelas condutas
indisciplinadas dos alunos(as); segundo: essa questão é trazida e
debatida num clima de descrença na educabilidade dessas condutas;
terceiro: no decorrer dos debates se avança para uma questão
nuclear: é função da escola, da pedagogia e da docência formar o
sujeito ético?; quarto: onde se formam os alunos como sujeitos
éticos, onde se socializam; quinto: a infância, adolescência e
juventude como tempo de escolhas; sexto: os valores que orientam
suas escolhas; sétimo: o tempo de escola como tempo de formação
de sujeitos éticos (ARROYO, 2009, p. 142).

Portanto, podemos perceber que as questões éticas voltam a ser discutidas
nas escolas, e o que é pior, não porque seja apenas necessário para a boa
convivência entre os seres humanos, mas porque a sociedade que iniciou o século
XXI está vendo a ética se perder, quando não se respeita o direito constitucional de
ir e vir, e muito mais, o direito de estar onde se deseja. A ética passa a fazer parte
das grades curriculares, não necessariamente como disciplina curricular, mas
utilizando a interdisciplinaridade sugerida nos PCN’s. Entendemos que, se o mundo
mudou, (e como mudou!), a escola precisa acompanhar estas mudanças. Uma delas
é a possibilidade de formar sujeitos éticos.
Outra mudança que se faz necessária diz respeito ao professor, que já não é
mais como os de 60 anos atrás, mas que também, não se adaptou aos novos
tempos, deixando de acompanhar as rápidas mudanças de um mundo envolvido
com a tecnologia.
O professor que sai hoje das universidades e faculdades perdeu a capacidade
de transformar seu ofício em uma arte. “As artes de educar e o domínio da teoria
pedagógica se tornaram desnecessários diante de um campo descaracterizado”.
Arroyo afirma que a Lei n° 5.692, promulgada em 1971, “descaracterizou a escola e
os currículos de formação” (id; ibid), transformando a escola e a prática educativa
nestes 40 anos passados. E ele diz com certo tom de nostalgia que “reduzimos a
escola a ensino e os mestres a ensinantes” (ARROYO, 2000, p. 23).
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De certa forma esta constatação demonstra que a educação talvez não esteja
cumprindo sua função de humanização, já que é pela educação que nos tornamos
humanos, como bem afirma Fialho:
A caminhada pela humanização se faz pela educação. Educar e
humanizar,
vetores
da
cidadania,
compromissos
da
contemporaneidade ao dar sentido às práticas produtivas, sociais,
simbólicas. É preciso ir em busca de novas ontologias; é preciso
ressignificar o sentido da espécie, da espécie humana. A cria
humana se anuncia sob a marca do inacabamento e do desamparo.
Ao desabrigo, é um desaguar, um desvair-se.
Vir a ser humano é uma travessia. Não é bastante o equipamento
genético privado de relações afetivas e sociais. Relações que
educam; que alargam o sentido do termo – educação – e alertam
sobre a precariedade desse ser, que poderá ou não vir a ser.
Travessia num mundo que é falado antes de falar. Trama da
linguagem, teia de pactos. Campo denso de intersubjetividade
(FIALHO, 2009, p. 197-8).

Também Brandão aborda este tema, e afirma que a Educação “consiste,
essencialmente, na formação do homem de caráter”. A Educação é um processo
para o qual concorrem “forças naturais e espirituais, conjugadas pela ação
consciente do educador e pela vontade livre do educando” (2007, p. 63). Por ser um
processo vital, a educação não pode ser confundida com a adaptação do indivíduo
ao meio, ou simplesmente, com o desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos.
“É atividade criadora, que visa a levar o ser humano a realizar as suas
potencialidades físicas, morais, espirituais e intelectuais”. E
Não se reduz à preparação para fins exclusivamente utilitários, como
uma profissão, nem para desenvolvimento de características parciais
da personalidade, como um dom artístico, mas abrange o homem
integral, em todos os aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja,
em toda a extensão de sua vida sensível, espiritual, intelectual,
moral, individual, doméstica e social, para elevá-la, regulá-la e
aperfeiçoá-la. É processo contínuo, que começa nas origens do ser
humano e se estende até a morte (BRANDÃO, 2007, p. 64).

Neste ponto, voltamos a Freire, quando aborda a questão ética na Educação.
Se não é possível pensar o ser humano longe da ética, muito menos o é pensar em
educação sem ética. Os seres humanos tornaram-se seres histórico-sociais,
capazes de comparar, valorar, intervir, escolher, decidir, romper, “por tudo isso nos
fizemos seres éticos” (Freire, 1996, p.33). Todo educador verdadeiramente
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comprometido com a formação do ser humano, entende que a formação ética
perpassa a Educação. Assim, afirma Arroyo “que todo educador tem como ofício
esse dever de formar sujeitos éticos” (2000, p. 48). Esta tarefa tem se transformado
em tarefa quase impossível, posto que os alunos perderam o respeito pelo
professor, pelas regras, pelas leis. E não só os alunos, os exemplos estão na
política, na economia, na sociedade de consumo. Estar fora da ética, pois, é uma
transgressão.
É por isso que transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente
humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se
respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não
pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é
substantivamente formar (FREIRE, 1996, p. 33).

E formando, dar limites, mostrar caminhos e orientar, sem, no entanto tirar do
ser humano a capacidade de avaliar, de encontrar seu próprio caminho. A formação
do educando implica em ajudá-lo a passar da heteronomia para a autonomia.
Entender que o aluno é um outro ser, que é diferente e pensa diferente. Não se pode
perder de vista a questão da alteridade, tão bem colocada por Emmanuel Lévinas
(2004).
A responsabilidade ética proposta por Lévinas tira o foco do Eu e o põe no
Outro; e permite, a cada um de nós, superar o rumor anônimo e sem significação,
desenvolvendo uma reflexão sobre a tentativa de sair da condição do haver
impessoal, avançando na própria constituição da condição humana – não mais um
ser para a morte, mas um ser para o Outro (MANCE, 2007).
A ação de educar exige reflexão crítica sobre a prática. Faz-se necessário
despertar no aluno a possibilidade de
Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de
ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque
capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos
não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou
do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu (FREIRE, 1996,
p. 41).
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Freire lamenta profundamente que se confunda Educação com “ensino de
conteúdos”, ou “transferência do saber”. O educador não pode ser, simplesmente,
aquele que “transmite” conhecimentos para o aluno. Ele também afirma que “não há
Educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (FREIRE, 2011,
p. 51).
Segundo o autor citado, a educação não deve levar em consideração,
apenas, seu aspecto formal e de conteúdo, mas, também, tudo o que ocorre no
espaço escolar, o contingencial, o não programado ou planejado, e, pode-se
acrescentar a leitura do mundo e suas circunstâncias. Um terremoto com tsunami no
Japão, a constatação do degelo no Ártico ou a catástrofe ocorrida na Serra
Fluminense precisam entrar na sala de aula como conteúdo a ser estudado, ponto
de reflexão sobre o que a ação humana está causando ao planeta.
Paulo Freire lamenta que a experiência informal que se vive na escola, “de
formação ou deformação, seja negligenciada”. Afirma que a única explicação para
“este descaso em torno do que ocorre no espaço-tempo da escola, que não seja a
atividade ensinante, vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do
que é aprender” (FREIRE, 1996, p. 43-4).
De acordo com Arroyo, este descaso ocorre em função do desinteresse pelo
assunto educação, por parte de um grupo significativo da elite. Esta sendo entendida
como aquela que define os destinos das Nações e das verbas. Segundo ele, “o
Banco Mundial admitiu que os organismos internacionais responderam por apenas
2% dos investimentos realizados na década da educação e não assumiu
compromissos com elevar esta participação” (ARROYO, 2000, p. 38).
O educador Miguel Arroyo entra em um assunto que entendemos como de
suma importância e gravidade, mas que passa despercebido pela maioria da
população. Diz ele: “Logo, continuaremos apelando à bondade não apenas dos
mestres, mas da sociedade, da comunidade solidária, dos amigos da escola” (id;
Ibid). E, apesar de todo o descaso com que é tratada a educação, a mídia insiste em
veicular propaganda valorizando a figura do professor. Temos a impressão de que
há todo um aparato ideológico por trás desta atitude: apregoa-se a valorização do
professor, mas remunera-se mal os serviços prestados por este profissional;
sucateia-se a escola, transforma-se a escola em um palco de fingimento de
aprendizagem. A função básica da escola - ensinar a ler, a escrever e as operações
matemáticas - ficam relegadas a segundo plano. É comum encontrar alunos que
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chegam ao segundo ciclo do Ensino Fundamental sem saber ler, escrevendo errado,
e fraquíssimos em matemática. Temos a impressão de que muitas escolas
transformaram-se em “depósito” de crianças, em que a família, natural pioneira na
ação educativa, envia suas crianças para aquele local porque já não lhes pode dar
atenção.
Nossa preocupação maior é com a Educação Básica, pois entendemos que o
que se segue é consequência desta. O aluno que não desenvolve a capacidade de
leitura na infância, certamente vai ter problemas no Ensino Médio e no nível
superior. Nossa prática sempre foi com o Ensino Médio, e, desde 2004 estamos
trabalhando com o nível superior; e sempre nos chamou atenção a dificuldade do
aluno com a leitura e com a compreensão do texto.
Arroyo questiona a figura do pedagogo, o “que ensina, o mestre”, ao mesmo
tempo em que aborda o conceito de infância:
A figura do pedagogo vai se configurando no mesmo movimento da
configuração histórica da infância. A infância não é um simples
conceito, é um preceito, um projeto de ser, vinculado a ideais de
felicidade e emancipação, nos lembra Philippe Ariès. Ou vinculada a
um ideal-projeto de harmoniosa maturação, nos adverte J.J.
Rousseau. Um projeto vinculado muito antes à Paidéia, que nasce
preocupada com a educação justa da infância. Maturação, felicidade,
emancipação, harmonia ou educação justa... tudo valores, ideais e
projetos onde a infância e seu artífice, o pedagogo, se configuram
(ARROYO. 2000, p. 39).

Ainda que a ideia de infância remonte à Grécia clássica, a relação que se
tem, na atualidade, com a criança, mudou muito. As leis ocidentais exigem do
cidadão profundo respeito pela criança, o que, infelizmente, nem sempre ocorre.
De acordo com Arroyo (2000, p. 40), a história demonstra que a visão da
infância e do pedagogo denota um projeto, algo que é possível, “a matriz onde se
configurou a concepção de educação como formação, paideia, building, pedagogia”.
Neste campo, a educação se aproxima da reflexão filosófica, das questões
existenciais éticas que se encontram com a condição inacabada do ser humano.
Desta forma, é possível perceber que a ética tem possibilitado uma reflexão
constante, por parte dos seres humanos, em todo tempo e lugar, como fator capaz
de estabelecer uma convivência harmônica entre os homens, dentro de suas
circunstâncias. Freire coloca a ação humana como fruto de uma reflexão anterior.
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Afirma o autor: “a primeira condição para que um ser possa assumir um ato
comprometido está em ser capaz de agir e refletir” (FREIRE, 1979, p. 16).
Arroyo cita o pensador francês Lyotard, em suas reflexões sobre o pósmodernismo, no que se refere às crianças, quando este explica que, em torno da
palavra formação e, portanto, em torno da pedagogia e da reforma, se elege na
reflexão filosófica, desde Protágoras e Platão, um núcleo essencial. Tem como
pressuposto que o espírito dos homens não lhes é dado como é preciso, e deve ser
re-formado. Diz ele que o monstro dos filósofos é a infância, mas que também é
cúmplice deles. A infância diz-lhes que o espírito não é dado. Mas que é possível.
Que poderíamos dizer dos pedagogos, que a infância é nosso cúmplice? O que ela
nos diz a cada dia, no convívio cara a cara, por longas horas? Que seu espírito não
é dado, mas que é possível, e que nosso dever de ofício é torná-lo possível.
É frustrante que pensadores de outras áreas venham nos lembrar de nossas
obrigações, não tanto com os conteúdos das disciplinas, mas com a infância. Como
se estivessem a nos dizer: mestre, antes de tentar descobrir seu verdadeiro rosto
pense no espelho que o reflete. Esse espelho, de longos tempos, é o caráter
inconcluso do ser humano. Ser um possível e não um dado. Logo, ser educador é
ser o mestre de obras do projeto arquitetado de sermos humanos. Essa é a imagem
mais pesada e inquietante que provoca amor e ódio (ARROYO, 2000, p. 41).
A angústia de Miguel Arroyo em relação à educação é também nossa
angústia. Como continuar acreditando na força da educação, na sua possibilidade
transformadora e humanizante, em meio a tanta desumanização, já que, como
afirmamos acima, não nascemos feitos, mas nos fazemos, nos tornamos pessoa.
Em Ofício de Mestre, Miguel Arroyo conta um fato que lhe ocorreu, quando
participou, na década de 80, de uma mesa onde se discutia a função social da
escola. Era um tempo em que se falava “do direito ao saber socialmente
acumulado”, quando um dos expositores centrou sua reflexão em uma frase: “A
função da escola e dos seus mestres é ensinar”. Ainda hoje continua forte essa
visão, tanto por parte de educadores, como das famílias dos educandos. Arroyo
afirma que o expositor falava de forma fiel à defesa do direito ao saber socialmente
produzido e fazia uma dura crítica à escola e aos mestres que não ensinam,
“perdendo preciosos tempos de docência em festas, celebrações, saídas à cidade. É
mais folclore do que ensino”, afirmava.
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O educador Arroyo contestou o expositor, defendendo “as celebrações, as
comemorações, os rituais, os símbolos, a memória coletiva, as músicas, as festas, a
cultura como componentes do direito à Educação Básica universal” (ARROYO,
2000, p. 52). E completa seu raciocínio, afirmando:
Lamentei que uma visão tão reducionista do direito da infância,
adolescência e juventude à educação excluísse dimensões tão
básicas e universais de todo processo educativo e formador do ser
humano. Estava em confronto a velha dicotomia: ensinar ou educar.
Sobretudo estavam em debate concepções estreitas ou alargadas do
nosso ofício (id. Ibid).

Acreditamos que é impossível negar a função do ofício de mestre, que é a de
ensinar, mas, diante das mudanças ocorridas no mundo, ela não pode se reduzir a
esta função apenas. É necessário reinterpretá-la, já que não somos adestradores;
nosso ofício é ensinar a ser humanos. Diz Arroyo:
Podemos aprender a ler, escrever sozinhos, podemos aprender
geografia e a contar sozinhos, porém não aprendemos a ser
humanos sem a relação e o convívio com outros humanos que
tenham aprendido essa difícil tarefa. Que nos ensinem essas artes,
que se proponham e planejem didaticamente essas artes. Que sejam
pedagogos, mestres desse humano ofício (p. 54).

Nosso trabalho tem como objetivo, além dos formais, buscar uma
aproximação com as crianças e jovens que frequentam as escolas pesquisadas. São
eles que construirão o futuro do nosso país. Embora a pesquisa tenha como foco
principal a EA no Ensino Fundamental e Médio, entendemos que a EA é, apenas,
uma face da Educação.
Nessa nossa aproximação com o Ensino Fundamental, quando trocamos
ideias com os professores, pudemos perceber certa angústia sobre um grave
problema dos dias atuais: o da violência nas escolas. Muitos professores já
comentaram as dificuldades que encontram; que muitas vezes se sentem reféns dos
alunos e de suas famílias. A mídia está sempre noticiando alunos armados, mortes,
chacinas. Mas o problema não está só na escola pública, já entrou nas particulares
também. Arroyo fala da metáfora da escola como “jardim de infância e do professor
como jardineiro”. É uma bela imagem, mas que, infelizmente, foi deixada lá no
passado, e que, segundo o autor, talvez nunca tenha existido. O autor coloca este
ponto como algo que não deve ser lembrado com nostalgia ou saudade, pois os
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tempos mudaram. A violência é do mundo e está nas ruas, no trânsito, nas festas,
em todo lugar, e também nas escolas. “Sabemos que não dá mais para manter um
trato meloso, nem épico da infância e adolescência, mas seria muito tentar um olhar
e um trato pedagógicos?” (ARROYO, 2009, p. 12). As crianças e os adolescentes,
em suas manifestações de violência, e em seus gestos indisciplinados, revelam o
lado destrutivo de nossa civilização.
Quando acreditamos na possibilidade de, entre o bem e o mal, escolhermos o
bem por convicção; quando acreditamos na força do amor fraternal, torna-se difícil
compreender o que espera uma sociedade que arma suas crianças e dissemina o
ódio entre a população. Mas também não é fácil compreender o egoísmo e o abismo
econômico gerados pelo capitalismo. “A infância revela os limites para sermos
humanos em uma economia que se tornou inumana.” (ARROYO, 2009, p. 17) O que
esperar de crianças que não recebem as condições mínimas para sobrevivência?
Não recebem amor, não têm direito à saúde e à educação decente, não têm o
mínimo para satisfazer suas necessidades básicas. Que reflexos tudo isso pode ter?
A natureza não é boa; também não é má. Ela simplesmente é. Não custa
lembrar que os valores nem são eternos e nem sempre existiram, são invenções
humanas; os valores fazem parte das criações humanas.
Miguel Arroyo (2009, p. 19) afirma que deve haver uma saída para o
problema gerado pelo mal-estar a que chegamos, existente entre alunos e mestres.
E que a luz que trará a solução pode não vir do amor, nem de utopias. “Poderá vir
da tensão e do próprio mal-estar vivido nas escolas. Como nos lembra Jorge Luís
Borges, pode não vir do amor, mas do espanto”. O ser humano tem a capacidade de
sentir espanto diante do desconhecido, do inusitado, e a história da humanidade é
uma contínua sucessão de surpresas em nossa capacidade, é um mudar e se
surpreender. No final do século XX e início do XXI, homens e mulheres têm
mostrado que são capazes de muito mais; em todos os sentidos, para o bem e para
o mal. No reforço dos valores, existe a criação de leis para proteção do indivíduo,
mas, ao mesmo tempo, há a disseminação da inversão de valores, e as surpresas
diante da maneira como são tratadas a infância e adolescência. É urgente para rever
nossa vida em sociedade e na escola, para recriar formas mais humanas de nos
tratarmos e de tratar os educandos.
Por que será que as crianças e os jovens, na atualidade, nos incomodam
tanto? Segundo Arroyo (id; Ibid), é “porque nos obrigam a repensar a ética dos
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valores, que inspiram as ciências, as tecnologias e o progresso. Nos obrigam a
repensar-nos como problema” (p. 21). O educador afirma que esse mal-estar não é
só da escola e do magistério, mas da sociedade de modo geral. “Da civilização
diante de si mesma”. Diz ainda o autor:
A preocupação com as crianças, os adolescentes e jovens passou a
ser das famílias e das escolas, da sociedade, dos governos e da
mídia, das ciências humanas, do direito e das políticas sociais. As
condutas dos educandos nos obrigam a tentar saídas e intervenções
coletivas. Por que essas formas de ser tão surpreendentes em
crianças e adolescentes? De onde elas vêm? Da escola? Das
condições sociais e morais em que são socializadas fora das
escolas? Poderiam ter sido evitadas? Temos poder de evitá-las? Ao
menos dispomos de condições materiais e de artes para tratá-las?
(ARROYO, 2009, p. 21).

Estávamos acostumados a saber da violência praticada por adultos, pois a
história está repleta de episódios que tratam disso. Talvez o que nos choque seja
esta mesma violência praticada por crianças e adolescentes. Não conseguimos
compreender crianças tão pequenas envolvidas no crime, na droga, na total imersão
no anti-valor. As crianças são educadas e apreendem seu modo de vida, sua cultura
e seus valores na convivência com os adultos do seu grupo social, portanto, algo
deve estar errado, para que ocorram tantas modificações negativas.
O mundo mudou; as pessoas mudaram. Os alunos não são os mesmos;
portanto, nós, professores, não podemos insistir em ser os mesmos. Diz Arroyo que:
“Quando os padrões sociais, morais mudam, as instituições sociais são
questionadas a se abrir. E as escolas?” E responde, afirmando que “as escolas
deixaram de ser jardins de infância e nós deixamos de ser jardineiros. A realidade
social e moral da infância-adolescência tensiona nossas metáforas” (p. 37).
Diante de tais constatações, o que nos resta é começar a pensar uma nova
escola, pautada em novos valores que possam ajudar a superar as dificuldades
encontradas.
Não dá para excluir da escola e da sala de aula os alunos que nos
incomodam. Podemos sonhar com alunos ordeiros e disciplinados, mas não é
profissional condenar crianças e jovens que se tornaram violentos em sua relação
com a vida. “As imagens da infância são quebradas exatamente em tempos em que
as condições de trabalho docente se deterioram” (ARROYO, 2009, p. 39). Também
não dá para ignorar a forma de agir dessas crianças e jovens, passando a mão
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pelas suas cabeças, como se fosse tudo normal, como se eles fossem apenas
vítimas; da miséria, da fome, do desamor, da falta de políticas públicas adequadas,
de uma civilização decadente. Precisamos enfrentar o problema de frente, buscando
compreender que suas condutas representam a face cruel da globalização que
criticamos. Eles reproduzem, na escola, os valores que aprenderam a abraçar para
sobreviver, nas ruas, na cidade, na família, no campo, onde quer que estejam.
Nos últimos vinte anos a escola mudou muito. Com isso não queremos dizer
que não deveria mudar, mas que essas mudanças não aconteceram para melhorála. De acordo com Arroyo (2009b):
O sistema de educação pública, ao qual tardiamente esses coletivos
chegam desde crianças, passa a ser pressionado para se equacionar
com maior rigidez no emprego dos recursos públicos escassos. É
demandado a mostrar qualidade de resultados, a reforçar e sofisticar
os velhos processos modernizados e tecnificados de avaliação,
controle e seletividade. Se os lugares no trabalho são escassos, ao
sistema escolar cabe selecionar com maior rigidez os bem-dotados,
os talentosos, os dedicados, os bem-sucedidos. Critérios de
produtividade, competitividade, sucesso, seletividade passam a ser
norteadores (ARROYO, 2009b, p. 132).

Se as escolas públicas mudaram seu modo de tratar o aluno, se a educação
já foi mais eficaz, em outros tempos, se o respeito entre alunos e colegas e alunos e
professores já não é o mesmo, essas mudanças não aconteceram somente na
escola pública, mas nas particulares também. As escolas particulares, no afã de
conseguir maior número de aprovação no vestibular, estimulam a competitividade,
privilegiando a seletividade com vistas a obter o sucesso na “maratona” em que se
transformou o processo.
Com essa política educacional, o que se consegue é a segregação do aluno
que não consegue atingir os níveis de exigência das escolas, no caso da particular,
e o desinteresse do aluno da escola pública, que não consegue aprender, que é
promovido para as séries subsequentes sem conseguir aprender a ler e a escrever
corretamente. Essas observações podem ser estendidas à sociedade como um
todo, pois “a escola não é uma ilha”, nenhum ser humano o é. “O que acontece na
sala de aula com a infância e a adolescência populares já está acontecendo na rua,
na sobrevivência” (ARROYO, 2009b, p. 133). Existem escolas dominadas por
grupos marginais, em que o professor deve atuar sem se aprofundar nos problemas
locais para não criar zona de atrito com a comunidade. “Como docentes, somos
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pressionados a ver e julgar essas infâncias como a sociedade as vê, julga e
condena. O discurso conservador nos bombardeia com suas repetidas análises (id;
Ibid).
Dando continuidade ao pensamento de Arroyo (p. 137), na política de
avaliação, os coletivos populares são confrontados entre si, o que torna o sistema
mais perverso, ainda. Este sistema faz com que as escolas populares do sul sejam
melhores que as do nordeste; no âmbito municipal, a escola da periferia, da favela, é
pior do que a escola de bairro; e as escolas do campo apresentam piores
rendimentos do que as das cidades. Ainda existem escolas do campo cujas salas
abrigam alunos de séries diferentes (multisseriadas), onde estudam meninos de
idades diferentes e com saberes diversos.
Segundo dados da UNESCO, podemos afirmar que o Brasil deveria
apresentar um quadro muito mais favorável em relação à educação, pois países que
gastam menos apresentam resultados mais efetivos e eficazes.
Loureiro, ao escrever sobre a Teoria Crítica a respeito da educação,
apresenta o pensamento desenvolvido pelos pensadores da Escola de Frankfurt, e
seus seguidores. Diz ele que, “com forte influência nos dias atuais temos Henry
Giroux, que talvez seja, no interior das abordagens críticas, o que foi mais
influenciado pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt”. De acordo com o autor
estudado, Giroux se mostrou “preocupado com a ação ativa e resistente dos sujeitos
do processo educativo diante das forças materiais do capital”. Com isso, “o autor
procura construir um currículo baseado nos conceitos de emancipação e libertação”.
Para que isso seja possível, ele estimula “a participação dos estudantes nas
discussões escolares, o questionamento permanente ao senso comum e a ação do
professor

como

intelectual

orgânico

e

pesquisador

capaz

de

construir

conhecimentos, comprometido politicamente com a supressão das relações de
dominação e expropriação”. Não podemos ignorar que, na escola, é por meio do
currículo que compreendemos os significados sociais que disputam hegemonia no
campo cultural, e criamos valores, fornecendo instrumentos para a ação política
(LOUREIRO, 2006, p. 61).
De acordo com Batista e Lima, a proposta da Pedagogia Histórico-crítica é “a
ação pedagógica fundamentada na articulação entre a teoria e a prática (práxis),
contribuindo para que os indivíduos ultrapassem a visão imediata dos fenômenos”
(p. 2). Os autores afirmam que se trata de um projeto que deve estar comprometido
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com “a transformação social, ancorado na prática educativa questionadora, crítica e
emancipadora”.
Ao defender o acesso da classe trabalhadora ao patrimônio cultural
humano historicamente desenvolvido, busca fundamentá-la para a
ação reflexiva, sem a qual não haverá a superação da desigualdade
inerente ao modo de produção capitalista (Batista e Lima, 2012, p. 2).

Diante dos fundamentos apresentados, os autores afirmam que se trata de
uma “teoria pedagógica revolucionária” (id; Ibid).
O filósofo Dermeval Saviani faz uma análise das diversas teorias sobre a
Educação, e marginalização sofrida pelos sujeitos das classes populares: as nãocríticas reproduzem o sistema, “colocando em evidência o comprometimento da
educação com os interesses dominantes; as teorias crítico-reprodutivas que,
segundo ele, não contêm proposta pedagógica, apenas explicam o mecanismo de
“funcionamento da escola tal como está constituída”; e, por fim, a teoria crítica, que
dá “substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja
apropriada e articulada com os interesses dominantes” (SAVIANI, 2009, p. 27-9).
Com relação à questão da marginalidade, consequência da reprodução dos
papéis, proveniente do modelo de escola que possuímos, Saviani denuncia:
[...] enquanto as teorias não-críticas pretendem ingenuamente
resolver o problema da marginalidade por meio da escola sem jamais
conseguir êxito, as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do
suposto fracasso. Segundo a concepção crítico-reprodutivista, o
aparente fracasso é, na verdade, o êxito da escola; aquilo que se
julga ser uma disfunção é, antes, a função da própria escola. Com
efeito, sendo um instrumento de reprodução das relações de
produção, a escola na sociedade capitalista necessariamente
reproduz a dominação e exploração. Daí seu caráter segregador e
marginalizador. Daí sua natureza seletiva (SAVIANI, 2009, p. 27).

O autor conclui afirmando que fica a impressão de “que se passou de um
poder ilusório para a impotência”, e nos dois casos, a história é sacrificada. No
primeiro caso, sacrifica-se a ideia de história, em cuja harmonia se pretende anular
as contradições do real. No segundo caso, a história é sacrificada na reificação da
estrutura social em que as contradições ficam aprisionadas.
Após mais de trinta anos em sala de aula, estudando a educação que é
aplicada no país e desejando poder ajudar nossos alunos a encontrarem o seu
caminho com autonomia, percebemos que, às vezes não chegamos a lugar nenhum.
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A impressão que temos é a que um número significativo de alunos não se importa
com o crescimento pessoal, ou com o aprender, apenas com o diploma.

1.2.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM ILHÉUS

A educação em Ilhéus não é diferente da educação de qualquer outra parte
do país, e teve a mesma evolução; começou com os jesuítas, no século XVI, passou
por dificuldades para encontrar professores, e somente no decorrer do século XX se
desenvolveu. Se as escolas privadas supriam, de alguma forma, as necessidades
dos alunos, as públicas se desenvolveram muito mais lentamente. A educação era
para a elite ou para aqueles que queriam muito estudar. A partir da democratização
da educação, o panorama mudou. Um número cada vez maior de pessoas tem
acesso às escolas; as leis determinam que todos têm que ir à escola, e os
programas do Governo Federal buscam atender a esta determinação. Mas, nós
perguntamos: que educação está sendo disponibilizada para o aluno?
Miguel Arroyo afirma que a expressão “grade curricular” é bastante apropriada
para nosso sistema escolar, pois quem está atrás das grades tem pouco a pesquisar
e refletir, a não ser sobre como sair delas (2000, p. 74).
A educação brasileira, regida pela Lei n° 9.394/96, estabelece a divisão da
educação em diversos segmentos: Educação Infantil, Básica, Nível Médio e
Superior. Não pretendemos aqui refletir sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, mas alguns pontos são fundamentais. No seu Art. 1° está posto,
de forma clara, que “a educação abrange os processos formativos”; estes são
desenvolvidos na vida em família, em toda convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
Se do ponto de vista formal a educação está dividida em diversos segmentos,
ao longo do tempo, pudemos ver estes nomes mudarem, certamente para melhor
adequação às regras vigentes. A Educação Infantil oferecida pela rede pública pode
ser considerada uma “novidade”, pois existe há pouco tempo. Com as exigências da
vida moderna, em que a mãe precisa sair de casa para trabalhar e assim, contribuir
com a renda familiar, o poder público se viu na obrigação de interferir nesta relação,
criando creches e tomando para si esta responsabilidade que, até os anos 1980,
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pertencia à família. Atualmente as escolas oferecem Educação Infantil e o Ensino
Fundamental 1 e 2, divididos em ciclos. Sobre os ciclos falaremos no tópico 3.1.2,
quando abordamos as Escolas Municipais de Ilhéus.
Embora tenha mudado a nomenclatura, não são percebidas modificações na
prática educacional. O antigo Curso de Alfabetização foi incorporado ao nível
fundamental, e hoje é chamado de 1° ano; consequentemente, o que era 1ª série
virou 2° ano, até a 8ª série, que hoje é o 9° ano. Os especialistas dizem que a
mudança não é só de nomenclatura, que envolve outros aspectos. Quais são eles?
Ainda não conseguimos perceber esta diferença na prática escolar, nem na escola
pública, nem na privada.
Na entrevista concedida pela Diretora da Escola Gisélia Soares, professora
Elzely Rios, tomamos conhecimento de como funciona o atual sistema educacional
de Ilhéus, e qual é sua grade curricular, pois ela nos disponibilizou.
De acordo com o documento, que trata da Composição Curricular, a Rede
Municipal de Educação Pública de Ilhéus vai trabalhar, até o ano de 2015, com dois
sistemas de ensino (o Fundamental de 8 anos e o Fundamental de 9 anos). De
acordo com o documento, esta particularidade justifica “as matrizes curriculares
diferenciadas”.
Segundo o documento, as Unidades Escolares que atendem crianças de 6 a
10 anos devem trabalhar com o sistema de ciclos; as unidades que atendem à faixa
etária de 11 a 14 anos, “que correspondem respectivamente aos anos finais do
Ensino Fundamental, atuarão, até 2010, organizadas em seriação”, de acordo com o
PPP (Projeto Político Pedagógico). A partir de então passou a funcionar como
abrangendo do 6° ao 9° ano.
De acordo com o documento, as escolas devem cumprir 200 dias letivos, com
40 semanas letivas, cinco dias semanais e cinco aulas-hora por dia. Diante das
“paradas”, das greves, das dificuldades causadas pela falta da merenda escolar, na
prática existe uma grande diferença entre o que preconiza a determinação da
Secretaria de Educação do Município e o que acontece na prática.
A Composição Curricular determina que sejam as seguintes as disciplinas que
farão parte da grade curricular para os Ciclos I e II: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Educação Física (Recreação), Educação Artística,
Ensino Religioso, Programa de Saúde e Filosofia. Nos Ciclos III e IV são
acrescentadas Língua Estrangeira Moderna e Ciências Físicas e Biológicas.
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Teoricamente o Município está atendendo às determinações do MEC, mas a
distância entre o que está posto e o que ocorre na prática é grande, o que implica
em questionarmos sobre o que está ocorrendo de verdade, por conta dos resultados
que podem ser observado: pessoas que saem da escola, no Ensino Fundamental e
no Médio sem saber ler fluentemente e sem conseguir compreender o que leem.

1.3

AS LEIS QUE TRATAM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, afirma que todos têm
direito à educação; e se todos têm esse direito, obrigatoriamente, ela não é qualquer
uma, precisa ser educação de qualidade. Quanto à Educação Ambiental, não basta
apenas ministrar aulas na área, ou realizar ações para a efetivação desta prática,
mas ela deverá ser eficaz.
Entendemos que não é necessário existir uma disciplina que contemple a EA,
pois o aluno já se encontra bastante exigido pelo número de disciplinas que fazem
parte do currículo escolar. A EA deverá fazer parte dos temas transversais, como
está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Por outro lado, o Capitulo 1° da Constituição Federal, promulgada em 1988,
diz o seguinte, no Art. 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo.

De acordo com a Lei 9.795/99, que trata da Política Nacional de Educação
Ambiental, é responsabilidade de todos, governo, sociedade civil, empresas e
escolas, cuidar para que as crianças tenham acesso ao conhecimento do que é
meio ambiente e de que forma elas podem colaborar para que as práticas a ela
relacionada sejam efetivadas. Apesar de tantas providências tomadas, pelas leis, ou
pela iniciativa de organizações governamentais, ou outras, não percebemos que
estejam acontecendo mudanças significativas.
Ao incluirmos a análise dessas Leis que tratam da EA, nosso objetivo é
levantar uma discussão sobre o assunto. Entendemos que vivemos em uma
sociedade regida por leis, que deveriam ser cumpridas, mas não são. Está posto na
Constituição Federal: “a ninguém é dado desconhecer a Lei”. Este é um ponto que
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muito nos “incomoda”, pois não podemos alegar o desconhecimento de uma Lei,
que ninguém nos ensina. Mas é assim. Portanto, não discutiremos outras leis, que
não interessam ao trabalho, mas insistimos que existem leis que tratam da
Educação Ambiental e dos Resíduos Sólidos, que já foram promulgadas há um bom
tempo, e que deveriam estar sendo cumpridas e não estão.
1.3.1 Lei N° 9.795/99 – Política Nacional de Educação Ambiental

A Lei N° 9.795, foi publicada em 27 de abril de 1999, com a finalidade de
educar as pessoas, principalmente as crianças, para lidarem com o meio ambiente,
diante de tantas constatações sobre nosso modo de vida, que estava colocando em
risco a própria vida no planeta, como também estávamos tornando escassas nossas
reservas naturais. Desta forma surgiu a Lei, como necessidade de levar para a
educação esta missão que seria das famílias, mas elas não estavam dando conta.
O preâmbulo da Lei diz que a mesma “dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências”. E
segue:
Art. 1°. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Lei é bastante incisiva e meticulosa, e procura abranger todos os
segmentos que possam estar envolvidos na questão, sejam eles individuais ou
coletivos, públicos ou privados; a responsabilidade é do indivíduo e da sociedade
civil, organizada ou não, da população e do governo. O Art. 2° afirma que “A
educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. Em princípio, é
possível afirmar que ainda não se caminhou, mais de uma década depois da
promulgação da Lei, no sentido de atingir os objetivos por ela propostos.
Enquanto isso aumenta a população mundial, crescem as demandas
pessoais e sociais sobre os objetos de consumo, cada vez mais descartáveis, e que
se transformarão em lixo, outro grande problema global do século XXI. O que rege o
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sistema capitalista é o consumo exagerado, e a obsolescência programada dos
objetos. É mais barato comprar um novo objeto do que consertar o quebrado.
A Lei que dispõe sobre Educação Ambiental remete aos artigos 205 e 225 da
Constituição Federal, promulgada em 1988. Diz que, ao Poder Público compete
definir “políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental”, promovendo a EA
em todos os níveis de ensino, como também “o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente”. O Art. 205 diz que: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. E o Art. 225 trata da questão ambiental e tem a seguinte determinação:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Entendemos que as leis existem para que sejam cumpridas, mas o Brasil é
um país campeão na promulgação de leis que ficam no papel. Acreditamos que as
leis devem ser discutidas, levadas ao conhecimento da população e, uma vez
promulgadas, precisam ser cumpridas. O que nem sempre acontece.
Percebemos que o grande problema para efetivar o cumprimento da lei seja
sobre a questão ambiental, seja sobre qualquer outra, é o desconhecimento da
mesma. Se existir a vontade política para o cumprimento de uma determinada lei, é
preciso divulgá-la amplamente, com o intuito de torná-la conhecida. De que forma é
possível cumprir uma lei que não se conhece, em que pese estar posto, na
Constituição Federal, que “a ninguém é dado desconhecer a lei”?
Para que a lei seja cumprida todos devem estar engajados e convencidos de
sua necessidade. É preciso o estabelecimento de Políticas Públicas para a EA. As
instituições educacionais precisam promover a “educação ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais que desenvolvem” (Art. 3°, inciso II); pode-se
acrescentar que, de forma continuada, no decorrer do ano letivo e não apenas em
determinadas ocasiões, e mais, assumida por todas as disciplinas, de forma
interdisciplinar. Também devem se engajar na luta os órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, os meios de comunicação de massa,
colaborando, “de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e
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práticas educativas sobre meio ambiente”. Estes órgãos precisam incorporar a
dimensão ambiental em sua programação. Diante das observações que realizamos,
acreditamos que os órgãos de comunicação têm realizado um bom trabalho no
sentido de informar à população sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente
(incisos III e IV).
No inciso V, a Lei de Educação Ambiental completa a lista daqueles que têm
obrigações com o meio ambiente. Estão aí incluídas as empresas, as entidades de
classe, instituições públicas e privadas que devem “promover programas destinados
à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho”. Neste ponto, entendemos que um grande número de
empresas tem cumprido este inciso, mas, ao mesmo tempo, podemos questionar:
até que ponto há efetividade nestas ações? Será que não são apenas ações de
fachada para impressionar a opinião pública, ou obter ganhos fiscais, ou mesmo
para passar uma imagem positiva, já que o inciso quinto da Lei 9.795 afirma que as
empresas são responsáveis pelas “repercussões do processo produtivo no meio
ambiente”?
Sobre este assunto, o da relação das empresas com a sustentabilidade, não
conseguimos compreender de que forma é possível equilibrar sustentabilidade,
capitalismo e consumismo com o objetivo do crescimento da lucratividade, em outras
palavras, com a ética ambiental.
No inciso VI do Art. 3°, a Lei diz que, cabe à “sociedade como um todo,
manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e
a solução de problemas ambientais”.
Como é óbvio, a Lei trata dos diversos assuntos ligados à Educação
Ambiental e o Art. 4° trata dos seus princípios básicos. No inciso primeiro está posto
que deve constar dos princípios básicos os enfoques humanista, holístico,
democrático e participativo;

o segundo inciso traz a concepção do que é meio

ambiente em sua totalidade, assunto que ainda é causa de desconhecimento para
muitos: a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob
o enfoque da sustentabilidade; as leis brasileiras têm, como princípio, buscar
solucionar e explicar todas as possibilidades, assim também esta, que pressupõe “o
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”, como também “a vinculação entre
a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais”, além da “garantia de
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continuidade e permanência do processo educativo” (incisos III a V). Este Artigo 4°
trata de muitos aspectos cobertos pela Lei. Além dos já citados, trata de avaliação
crítica permanente do processo educativo, articulação das questões ambientais
locais, regionais, nacionais e globais, como também do reconhecimento e do
respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, coisa que nem sempre
acontece. Acreditamos que se conseguíssemos realizar o que preconiza a Lei,
teríamos um País muito melhor, sem tantos problemas socioambientais.
O Art. 5° da Lei cuida dos objetivos fundamentais da EA, explicitando cada
um deles. O primeiro é o de propiciar, àquele que fará parte do público alvo da
educação ambiental, uma compreensão integrada do que é meio ambiente em suas
múltiplas

relações,

envolvendo

diversos

aspectos,

sejam

eles

ecológicos,

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.
Também são objetivos da EA garantir a democratização das informações
ambientais, estimulando o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social. Estes incisos entram em contradição com o que
ocorre na prática. À população de baixa renda, desassistida, marginalizada, social e
economicamente, falta muito mais do que informações, sejam elas de que ordem
forem; falta, ainda, “consciência crítica”. E pergunta-se: como esperar “consciência
crítica” de quem não tem estrutura familiar, princípios morais (porque não lhe foram
dados), alimentação e moradia adequadas, emprego e renda - educação?
A população brasileira, de modo geral, não tem conhecimento do que seja
consciência crítica ou ecológica, do que seja cidadania. A Lei fala do estímulo à
cooperação entre as diversas regiões do País. Há uma grande dificuldade de o
brasileiro trabalhar em cooperação, pois imperam o individualismo e o egoísmo, seja
nas relações individuais, seja nas relações do indivíduo com a sociedade. O hábito
de sujar as ruas está disseminado pela população, de modo geral, de forma tal, que
inclui pessoas de diversos níveis sociais e culturais. É muito fácil encontrar pessoas
transitando de automóveis que jogam latas e papéis pela janela.
Entendemos que estamos diante de um problema grave, que se agrava a
cada ano, e que muito pouco tem sido feito para enfrentá-lo ou mitigá-lo.
A Lei 9.795/99 afirma, ainda, que a EA é componente essencial da educação
como um todo; que a mesma deve estar presente em todos os níveis e formas do
processo educativo, de forma articulada, seja em caráter formal ou não formal.
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1.3.2 Decreto-Lei N° 4281/2002 – Regulamenta a Lei 9795

Para que uma lei tenha validade, não é possível só escrevê-la e sancioná-la,
é preciso regulamentá-la. O Decreto-Lei n° 4.281, publicado em 25 de junho de
2002, regulamenta a Lei n° 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental. Em seu Art. 1°, o decreto estabelece que a responsabilidade de
execução da Política Nacional de Educação Ambiental será dos “órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA”, como também dos
órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, “envolvendo
entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e
demais segmentos da sociedade”. Portanto, todos (grifo nosso) somos responsáveis
pelo cumprimento da Política Nacional de Educação Ambiental.
Os artigos e parágrafos subsequentes referem-se à criação do Órgão Gestor
responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, “que
será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação” e que
indicarão seus respectivos representantes, responsáveis pelas questões referentes
à EA em cada Ministério.
O Art. 3° indica as competências do Órgão Gestor, que são: avaliar e
intermediar programas e projetos da área de EA, supervisionando a recepção e o
emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área, bem
como observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA
e do Conselho Nacional de Educação – CNE (incisos I e II).
Este artigo determina, também, outras competências do Órgão Gestor, tais
como apoiar o processo de implementação e avaliação da Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), divulgar as diretrizes nacionais, garantindo o processo
participativo, estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas,
promover o levantamento de programas e projetos na área de EA, indicar critérios e
metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de programas e projetos
de EA; levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no
País e no exterior para a realização de programas e projetos de educação
ambiental. O XI inciso conclui o artigo citado assegurando ao Órgão Gestor:
[...] que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e avaliação
das iniciativas em Educação Ambiental: a) a orientação e consolidação de
projetos; b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e, c) a
compatibilização com os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
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O Art. 4° trata da criação do Comitê Assessor, cujo objetivo é assessorar o
Órgão Gestor. A participação no Comitê Assessor não enseja qualquer tipo de
remuneração, pois é considerado um serviço de “relevante interesse público”. Além
de contar com esta assessoria, o Órgão Gestor poderá solicitar assessoria de
órgãos, instituições e pessoas de notório saber, na área de sua competência, em
assuntos que necessitem de conhecimento específico. São os seguintes os setores
que fazem parte do Comitê Assessor: setor educacional-ambiental (indicado pelas
Comissões Estaduais de Educação Ambiental); produtivo patronal (indicado pelas
Confederações Nacionais da Indústria, Comércio e Agricultura); produtivo laboral
(indicado pelas Centrais Sindicais); Organizações Não-Governamentais, Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Conselho Nacional de Educação
– CNE, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, dentre outros.
O Art. 5° trata da inclusão da EA em todos os níveis e modalidades de ensino,
e tem como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais. A
integração da EA às disciplinas deve ser de modo transversal, contínuo e
permanente, com a adequação dos programas vigentes de formação continuada de
educadores.
O Decreto determina, no seu Art. 6°, que deverão ser criados, mantidos e
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de EA integrados: a todos
os níveis e modalidades de ensino; às atividades de conservação da biodiversidade,
de zoneamento ambiental, de revisão de atividades poluidoras (efetivas ou
potencialmente), de gerenciamento dos seguintes segmentos: de resíduos, costeiro,
de recursos hídricos, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo
e melhoria de qualidade ambiental.
Os programas de EA integrados também deverão contemplar: as políticas
públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia, de comunicação,
de transporte, de saneamento e de saúde; os processos de capacitação de
profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas; a projetos financiados com recursos públicos; e ao cumprimento da
Agenda 21 incisos III a VI.
O Decreto trata dos mecanismos de incentivo à aplicação de recursos
privados em projetos de EA, de estímulo à criação de Fundos de Meio Ambiente e
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de Educação para o desenvolvimento de projetos na área de EA. Os recursos para
os projetos também deverão estar determinados nos orçamentos dos Ministérios do
Meio Ambiente e da Educação.
O decreto foi assinado em 25 de junho de 2002, pelo Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. O Ministro da Educação era Paulo Renato
de Souza, e do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho.

1.3.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental

No dia 15 de junho de 2012, o Conselho Nacional de Educação enviou para
publicação no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução N° 2, que “Estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental”.4
Na Resolução publicada a mando do Presidente do Conselho Nacional de
Educação, está posto que ela foi tomada de acordo com o disposto no Art. 9° da Lei
n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n° 9.131/95,
nos artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394/96, e com fundamento no Parecer CNE/CP nº
14/2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação,
publicado no DOU de 15 de junho de 2012. A emissão do Parecer considera
também a Constituição Federal de 1988, no inciso VI § 1º do artigo 225, já
comentado anteriormente, determina que o Poder Público deve promover a EA em
todos os níveis de ensino porque todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Também foram consideradas as Leis: n° 6.938/81
(Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelecem que a EA deve ser
ministrada em todos os níveis de ensino; a Lei n° 9.394/96 (de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN), que prevê, na formação básica do cidadão, a
compreensão do ambiente natural e social; é necessário, ainda, levar em
consideração os currículos do Ensino Fundamental e do Médio, cuja abrangência
inclui o conhecimento do mundo físico e natural.
O preâmbulo das DCNs diz ainda que “a Educação Superior deve
desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive”, pois “a
Educação tem, como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da
cidadania”. De acordo com as Diretrizes, e segundo a Lei 9.795/99, que institui a
4

Resolução CNE/CP 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012 – Seção 1 – p. 70.
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Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), já comentada, a EA deve estar
presente “em todos os níveis e modalidades do processo educativo”.
As DCNs para a Educação Básica reconhecem a relevância e a
obrigatoriedade da EA. O Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de março de 2012, que
estabelece as “Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos incluindo
os direitos ambientais no conjunto dos internacionalmente reconhecidos”, define que
a educação para a cidadania “compreende dimensão política do cuidado com o meio
ambiente local, regional e global”. O texto afirma que
O atributo “ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e
latino-americana não é empregado para especificar um tipo de
educação, mas se constitui em elemento estruturante que demarca
um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais
comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e
emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental.

O documento reconhece que a EA tem um papel transformador e
emancipatório, que se torna cada vez mais visível, diante dos atuais contextos
nacional e mundial, “em que a preocupação com as mudanças climáticas, a
degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais
locais e globais, as necessidades planetárias evidenciam-se na prática social”.
Todos estes fatores vão ao encontro de nossas preocupações em relação às
questões ambientais, à aplicação das leis existentes e ao despertar da população
para que modifique sua forma de vida no trato com o planeta. Acreditamos que não
basta promulgar uma Lei, mas trabalhá-la muito para que possa realmente
funcionar.
No Art. 1° está posto que as DCNs para a EA devem ser “observadas pelos
sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação
Superior”, orientando o disposto nas leis colocadas acima. Os objetivos das
Diretrizes são: sistematizar os preceitos definidos na Lei e os avanços que
ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos
concretos que “vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e
sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais e culturais”.
Também fazem parte dos objetivos “estimular a reflexão crítica da inserção da EA na
formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das
instituições de ensino”. Além disso, deve também, “orientar os cursos de formação
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de docentes para a Educação Básica, e os sistemas educativos dos diferentes entes
federados”.
No transcorrer dos demais artigos, está posto que a EA deve imprimir ao
desenvolvimento individual um caráter social “em sua relação com a natureza e com
os outros seres humanos”; que é necessário que a prática social seja plena e
contemple a ética ambiental.
As DCNs também estabelecem que a EA deve se responsabilizar pela justiça,
pela equidade socioambiental, pela proteção do meio ambiente natural e construído,
e que é necessária a construção de uma responsabilidade cidadã, e que a EA não é
uma atividade neutra, “pois envolve valores, interesses e visões de mundo”, que
deve assumir, na prática educativa, suas dimensões política e pedagógica (Art. 2° ao
5°). E o Art. 6° conclui que:
A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a
interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o
consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e
naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das
instituições de ensino.

As DCNs reiteram que a EA é componente integrante, essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente desde a Educação
Básica até a Superior, “para isso devendo as instituições de ensino promovê-la
integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos” (Art. 7°). O Art. 8° é
muito claro e afirma, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, que:
A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar
e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa
integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as
fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser
implantada como disciplina ou componente curricular específico.

Apesar de alguns professores acreditarem que não há como trabalhar as
questões ambientais, nas escolas, senão sem ser através de uma disciplina,
segundo nosso entendimento o tema deve ser conduzido de forma interdisciplinar.
Entretanto, existem exceções. Para os cursos, programas e projetos de
graduação, pós-graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o
aspecto metodológico da EA, segundo os DCNs, é facultada a criação de
componente curricular específico.
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Ao lado da EA, as DCNs tratam, também, da dimensão socioambiental, que
deve constar dos “currículos de formação inicial e continuada dos profissionais de
educação, considerando a consciência e o respeito à diversidade multiétnica e
multicultural do País”.
As Diretrizes Curriculares Nacionais contêm oito páginas e vinte e cinco
artigos que buscam abranger todas as possibilidades de promoção da EA em níveis
diversos. Busca estabelecer a relação existente entre as mudanças de clima e o
atual modelo de produção, consumo e organização social, visando à prevenção de
desastres ambientais e a proteção das comunidades; a promoção do cuidado e
responsabilidade com as diversas formas de vida, o respeito às pessoas, culturas e
comunidades; a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental,
inclusive no ambiente de trabalho, com ênfase na promoção da saúde para a
melhoria da qualidade de vida.
As DCNs determinam, ainda, que os sistemas de ensino devem contribuir
promovendo condições para que as instituições promotoras de educação
“constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a intencionalidade de
educar para a sustentabilidade socioambiental de suas comunidades”, de tal forma
que haja integração de currículos, gestão e edificações em relação equilibrada com
o meio ambiente, tornando-se referência para seu território.
O texto que contém as DCNs finaliza com a recomendação de que os órgãos
públicos de fomento e financiamento à pesquisa estimulem o apoio a projetos de
pesquisa e investigação na área de EA, dando ênfase ao “desenvolvimento de
tecnologias mitigadoras de impactos negativos ao meio ambiente e à saúde.” E
mais, que o Ministério da Educação (MEC), como também seus correspondentes
órgãos estaduais, distrital e municipais, deve incluir o atendimento destas Diretrizes
“nas avaliações para fins de credenciamento e recredenciamento, de autorização e
renovação de autorização, e de reconhecimento de instituições educacionais e de
cursos”.
1.3.4 Lei N° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos

Outro problema que abordamos neste trabalho diz respeito aos resíduos
sólidos produzidos na cidade de Ilhéus (BA), um dos focos desta tese. Neste ano de
2013, a cidade pesquisada produz cerca de 200 toneladas/dia de lixo recolhidas pela
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prefeitura municipal (informação verbal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano –
SEDUR). Certamente existe uma parte do lixo produzido que não chega a ser
contabilizado, pois o município possui 44 localidades, entre distritos, povoados e
vilas, que também produzem inúmeros detritos, muitos dos quais queimados ou
enterrados pela população.
Para resolver este grave problema nacional, no dia 2 de agosto de 2010, o
Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei n° 12.305, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998. A Lei dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, como
também sobre as diretrizes relativas à “gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis”.
A Lei se aplica às pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, que
sejam responsáveis pela geração de resíduos sólidos, mas não se aplica aos
rejeitos radiativos, que são regulados por legislação específica.
Esta Lei possui grande abrangência, e está dividida em 57 artigos. O título é
bem claro: a Lei N° 12.305/2010 trata especificamente da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). No Capítulo primeiro, que trata das Disposições Gerais,
está posto:
Art. 4o. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.

Esta Lei veio regulamentar a coleta e disposição dos resíduos sólidos, grave
problema produzido pelas pessoas, indústrias, comércio, ou seja, por todos os
cidadãos brasileiros ou que aqui residem. A PNRS integra a Política Nacional de
Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental,
comentada acima, e com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela
Lei n° 11.445, de 2007, e com a Lei n° 11.107, de 2005, (Art. 5°), que dispõe sobre
normas gerais de consórcios públicos.
O Art. 6° trata, em seus nove incisos, dos princípios e dos objetivos da Lei.
Referem-se eles: à prevenção e à precaução; ao poluidor-pagador e protetorrecebedor; a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as
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variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; ao
desenvolvimento sustentável; à ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam
às necessidades humanas e tragam qualidade de vida e redução do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à
capacidade de sustentação estimada do planeta; à cooperação entre as diferentes
esferas do poder público, ao setor empresarial e demais segmentos da sociedade; à
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; ao reconhecimento
do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; ao respeito às diversidades
locais e regionais; ao direito da sociedade à informação e ao controle social; à
razoabilidade e a proporcionalidade.
A Lei trata, também, dos objetivos da PNRS, que são voltados para questões
de: saúde pública e qualidade ambiental, não geração, redução e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, estímulo de padrões sustentáveis de
produção e consumo de bens e serviços, adoção e desenvolvimento de tecnologias
limpas e redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. É também
objetivo da PNRS incentivar a indústria da reciclagem, a gestão integrada de
resíduos sólidos, bem como a capacitação técnica continuada nessa área.
Nesta Lei está contemplada a obrigatoriedade do Poder Público com a
“regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos” (Art. 7°). Este
artigo 7° trata também da responsabilidade com a “integração dos catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis”, assunto que muito tem nos interessado com
relação à EA.
No Art. 9° está posto sobre a prioridade na gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos. Diz que “deve ser observada a seguinte ordem de prioridades: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.
De acordo com a Lei em questão, os resíduos sólidos podem ser classificados
quanto à origem e quanto à periculosidade (Art. 13°). Quanto à origem podem ser:
domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviço, dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de
saúde,

da

construção

civil,

agrossilvopastoris

(gerados

pelas
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agropecuárias e silviculturais, incluindo os insumos utilizados), dos serviços de
transportes e de mineração.
De acordo com a PNRS, os resíduos sólidos classificados quanto á
periculosidade, são:
Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxidade,
patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de
acordo com lei.

Os resíduos sólidos considerados perigosos estão mais presentes nos lixões
de nossa cidade do que podemos imaginar. É representado pelo lixo hospitalar ali
depositado, mas também por objetos que saem de nossos lares, tais como: pilhas,
baterias, aerossóis e o chamado e-lixo, como o telefone celular, teclado de
computador, mouse, monitores, rádios e televisores.
O Art. 15° trata da responsabilidade da União que “elaborará, sob a
coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser
atualizado a cada 4 (quatro) anos”.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá contemplar metas para “o
aproveitamento dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos
sólidos”, como também “metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão e à emancipação econômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis”. Mais ainda, que o PNRS deverá ser elaborado com
mobilização e participação social, “incluindo a realização de audiências e consultas
públicas”.
O Art. 17° trata do plano estadual de resíduos sólidos, e o Art. 18° aborda os
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
No Capítulo VI – DAS PROIBIÇÕES – Art. 47 está posto que: “são proibidas
as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos”: lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; queima a
céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade.
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E, finalmente, o Art. 54 determina que “a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1° do art. 9°, deverá ser
implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei”. Ou seja,
em 2014 poderá ser utilizada tecnologia comprovadamente eficaz e ambientalmente
correta para a recuperação energética dos resíduos sólidos. E, a partir de 2012, “a
elaboração de plano estadual e municipal de resíduos sólidos, é condição para os
Estados e Municípios terem acesso a recursos da União” (Art. 16 e 18).
Muitas reuniões e eventos estão acontecendo, e são muitas as deliberações,
mas, na prática, ainda falta muita coisa. A urgência de implantação desta Política
Nacional tão importante para a saúde humana e dos animais, e para uma melhor
qualidade de vida no planeta, foi outro motivo que nos moveu no sentido de
pesquisar o assunto e escrever este trabalho.

1.4

Agenda 21 de Ilhéus

A Agenda 21 é um documento, principal resultado da Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrido na cidade do Rio de
Janeiro, em 1992 (também conhecida como Rio 92), marco da discussão sobre as
questões ambientais do planeta. É produto de uma visão diplomática que contém
consenso e propostas. Em 1994, o Senado Federal publicou a versão do documento
em português.
Ao ser escrita, era a seguinte a principal proposta da Agenda 21:
A Agenda 21 propõe que os diversos países do mundo tomem
medidas para que no próximo século possa ser garantida a
sustentabilidade das atividades humanas e principalmente que seja
alcançada a melhoria da qualidade de vida para as atuais e futuras
gerações. Trata de transformações culturais e de valores,
estimulando a adoção de padrões sustentáveis de produção e
consumo. Identifica também problemas, propõe soluções e estima
custos
de
investimento
(disponível
em
http://homologa.ambiente.sp.gov.br/agenda21).

Na prática, é um guia de planejamento para qualquer política setorial do
governo; deve ser utilizado no planejamento da agricultura, da saúde, da cultura,
educação etc., devendo ser valioso para reelaborar ideias sobre desenvolvimento,
“conservação e o uso sustentável dos recursos naturais”.
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A Agenda 21 de Ilhéus segue a orientação e metodologia da Agenda 21
Nacional. Sua preparação foi processualmente construída, e teve início em 1997,
quando foram realizadas reuniões técnicas, seminários e palestras; podemos
destacar a realização do Workshop “Política e Desenvolvimento Sustentável”,
conduzido por Juca Ferreira, membro da Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 21 Nacional. A finalidade maior do evento foi a realização
do debate para decidir sobre a forma de organização da Agenda 21 Local. Estavam
presentes 100 pessoas representativas da sociedade organizada, do poder público e
da iniciativa privada.
Em 21 de setembro de 1998, foi constituída a Comissão Coordenadora da
Agenda 21, formada por diversos segmentos da sociedade e do poder público. Esta
Comissão foi instituída pelo Decreto n° 010/98, assinada no dia 6 de janeiro de
1998, pelo prefeito municipal, Jabes Ribeiro. Na apresentação, está posto que o
Governo Municipal, preocupado com a necessidade de desencadear um processo
de ações adequadas, em especial em relação à dimensão ambiental (grifo do
texto),
deve permear todas as ações de desenvolvimento, especialmente
para realizar as potencialidades de sua vocação turística, como
opção econômica, em função do patrimônio natural de seu
ecossistema. A criação da Universidade Livre do Mar e da Mata –
MARAMATA - representa um passo importante ao se
institucionalizar, através de uma estrutura organizacional, as
preocupações com o meio ambiente, constituindo-se em instrumento
importante para a ação coletiva e organizada, sobretudo no processo
de educação como construtora e propagadora do referencial de
desenvolvimento humano de nosso tempo (AGENDA 21, p. 12).

Foram formados nove Grupos de Trabalho (GT), abrangendo os seguintes
segmentos: Organização Social, Educação, Cultura, Saúde, Desenvolvimento
Urbano, Geração de Ocupação e Renda, Turismo, Degradação Ambiental e
Segurança Pública. A coordenação geral ficou sob a responsabilidade da Maramata,
nas pessoas de Soane Nazaré de Andrade e Adeum Hilário Sauer. As reuniões e
discussões foram realizadas pelo período de seis meses.
Na primeira versão do documento, foram levantadas as prioridades dos
problemas enfrentados, “na busca do desenvolvimento humano” na cidade de
Ilhéus, expressando a opinião consensual de diferentes segmentos da sociedade,
devidamente representados na Comissão, que esclareceram:
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O documento pretende, afinal, contribuir para pensar globalmente
nossos problemas locais, com propostas de ação coletiva, visando à
superação dos modelos ou estilos de desenvolvimento, próprios de
uma civilização ecologicamente depredadora, socialmente injusta e
economicamente insustentável, de nossa história recente (AGENDA
21, p. 17).

Segundo o texto apresentado, “a Agenda 21 deve ser o resultado de uma
ação coletiva e voluntária de planejamento” (p. 21).
Depois que a primeira versão foi apresentada, no ano 2000, os alunos do
curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, da UESC,
motivados pelas discussões da disciplina Educação Ambiental, aderiram ao
movimento, participando de discussões de análise do texto, provocando, então, a
revisão do mesmo.
O Capítulo 3 do documento, intitulado “Marco Teórico”, apresenta um tema
relevante na definição de crescimento econômico e desenvolvimento humano, que
ainda precisa ser rediscutido em busca de sua consolidação. Diz o texto:
A ideologia do padrão dominante de desenvolvimento tem sua fonte
principal numa teoria linear de progresso que identifica
desenvolvimento com crescimento econômico, crescimento
econômico com expansão da economia de mercado, modernidade
com consumismo e economias diferentes à economia de mercado
com atraso. Hoje, no entanto, para o pensamento econômico, já está
bem clara a distinção entre crescimento e desenvolvimento. Os
resultados no mundo indicam a inviabilidade do modelo de
crescimento das economias industrializadas e também das
subdesenvolvidas pela destruição do equilíbrio dos sistemas
ecológicos incluindo aí naturalmente, a espécie humana. Todavia, o
paradigma econômico vigente não vem reconhecendo que os
problemas do meio ambiente são fenômenos inerentes ao próprio
funcionamento do sistema econômico e não exteriores a ele. Pois a
degradação do meio ambiente faz parte do processo econômico,
resultando de sua função, maximizar os benefícios econômicos
(AGENDA 21, p. 24).

Entendemos que os paradigmas da economia mundial e da sociedade de
consumo precisam ser revistos com urgência, mas, em que pese já terem se
passado quase dez anos da publicação do documento citado, no mundo, e nesta
região ainda há muito que se compreender para encontrar o caminho para o
desenvolvimento sustentável. Um grupo de pessoas reivindica o crescimento da
economia, enquanto outro, ainda formado por uma minoria, vê como “bem clara a
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distinção entre crescimento e desenvolvimento”. Diante das dificuldades que afligem
o mundo moderno e, principalmente, aqueles países que estão no topo da economia
mundial, tais como desemprego e dificuldades de manter o padrão econômico
conquistado, os líderes mundiais e locais acreditam que a única saída seja o
crescimento econômico, que acaba por alimentar o ciclo vicioso da degradação
ambiental.
Após a Segunda Guerra Mundial houve excessiva confiança no crescimento
econômico exponencial e ilimitado. Pensava-se, e muitos ainda pensam, que os
recursos do planeta seriam ilimitados, e agem segundo esse paradigma. É
significativo o número de pessoas que entendem que há “possibilidade de sustentar,
a longo prazo, um estilo de desenvolvimento baseado, em boa parte, na exportação
de recursos naturais, em troca da importação do estilo característico da civilização
urbano-industrial contemporânea” (AGENDA 21, p. 25). Houve um tempo, e este não
está muito distante, em que se pensava que o modelo correto de vida era o
americano, o chamado American Way of Life, que tentava disseminar a ideia de que
os países subdesenvolvidos, assim o eram porque as pessoas não possuíam
inteligência igual à dos americanos. Havia uma fé indiscriminada no progresso da
Ciência e da Tecnologia, de tal forma que, acreditava-se que o homem era capaz de
dominar tudo, inclusive a natureza.
Na década de 1990, quando a população americana era de apenas 4% da
população mundial, ela consumia 25% de toda a energia consumida no planeta;
enquanto isso, estimulava-se os 96% restantes, a seguir o padrão americano de
vida. E se é verdade que existe, atualmente, um movimento ambientalista buscando
conscientizar a população da necessidade de cuidar do planeta, “a nossa casa”, o
capitalismo continua estimulando o consumo exagerado e descartável, como
comentamos anteriormente.
Tentando fazer frente a esta situação, o pensamento ambientalista busca
disseminar a ideia de desenvolvimento sustentável pautado no que foi escrito em
1972, no Relatório Brundtland; embora já tenha sido exaustivamente falado, é
importante relembrar o que afirma o documento gerado na Conferência de
Estocolmo: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas
próprias necessidades”. Esta definição segue o modelo proposto pela ONU
(Organização das Nações Unidas), ratificado pelos governos membros das Nações
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Unidas, e considerado “representativo do ideário das classes dominantes”. De forma
oposta, o professor Carlos Loureiro apresenta não um conceito, mas uma ideia
mobilizadora e instigante. Afirma ele que desenvolvimento sustentável é “crescer
sem comprometer a capacidade de suporte dos ecossistemas e seus ciclos,
garantindo a existência social e de outras espécies em longo prazo” (LOUREIRO,
2012, p. 55).
O documento elaborado em Ilhéus afirma que “não haverá desenvolvimento
sustentável enquanto metade da população viver em níveis de extrema pobreza” (p.
27). Diz mais: “crescimento da economia, sem atenção aos problemas sociais e
culturais da população, não oferece uma solução viável nem sustentável” (p. 28).
Não só em Ilhéus, mas em muitos lugares, os líderes políticos continuam se
recusando

a

compreender

que

desenvolvimento,

a

qualquer

custo,

e

sustentabilidade social e ambiental representam modelos antagônicos.
Nunca é demais lembrar que, no século passado, quando a população
mundial era de 2 bilhões de pessoas, um terço delas vivia em situação de extrema
pobreza; hoje, após todos os avanços científicos e tecnológicos, e tendo alcançado
a marca de 7 bilhões de habitantes, o índice permanece o mesmo, ou seja, um terço
da população, número maior do que a população do meado do século XX, passa
necessidade, vive em situação de extrema pobreza, sendo muito alto o índice de
mortalidade por falta de disponibilidade de alimento, sobretudo em determinadas
localidades situadas no continente africano, mas que não exclui parte alguma do
planeta, mesmo os países considerados desenvolvidos.
No item 4.3 foram abordadas as “Linhas temáticas: objetivos, análise dos
problemas identificados e proposta de ação” (p. 35). Neste item estão incluídos:
organização social, educação, cultura, saúde, geração de ocupação e renda,
desenvolvimento urbano, turismo, degradação ambiental, segurança pública e
desenvolvimento rural.
Foi constatado, pelos autores do texto, o “alheamento da população nas
questões ambientais”. Segundo a Agenda 21 local (p. 38-9), entre as causas que
estão relacionadas com o problema, podem ser ressaltadas: a) deficiente
organização social para monitorar o desenho e a implementação das políticas
públicas; b) desinformação sobre a problemática ambiental; visão passiva da
população, como mera destinatária dos projetos e políticas públicas. Diante das
muitas observações trazidas à baila, nota-se que são inúmeros os questionamentos
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que fazemos, no sentido de saber se algo mudou, em relação às observações
encontradas na Agenda 21 local, depois de passados tantos anos. Acreditamos que
apenas o item que trata da desinformação sobre a problemática ambiental caminhou
um pouco. Atualmente as pessoas já sabem que existem problemas, mas, mesmo
melhor informados, não se pode dizer que a prática mudou.
As consequências visíveis deste problema são as mesmas encontradas pelo
documento analisado: decréscimo na qualidade de vida da população e
agravamento do desequilíbrio ambiental, apesar das políticas implementadas pelo
Governo Federal com a finalidade de reduzir a pobreza e a miséria.
O item 4.3.1.6 (p. 41) aborda a “deficiente ação governamental no meio
ambiente”. Entre as causas, podem ser citadas a “centralização das políticas
públicas e dos órgãos públicos de proteção ao meio ambiente”, poucos recursos
disponíveis, a baixa capacidade operacional dos órgãos fiscalizadores, além de
“baixa articulação entre os níveis federal, estadual e municipal”, gerando como
consequência pequena participação do Governo nas políticas ambientais, com
crescimento dos problemas.
No segmento educação (p. 42-3), foram colocados como objetivos, o
desenvolvimento da democracia na gestão do Sistema Municipal de Educação, a
erradicação do analfabetismo, o fortalecimento da família como base fundamental da
educação, o desenvolvimento de programas contínuos de capacitação do corpo
docente municipal, a implantação de sistema eficiente de gestão da merenda escolar
e a promoção do desenvolvimento do processo educacional de forma a produzir
cidadãos aptos a desenvolver suas potencialidade, sem necessidade de valoração
das estatísticas educacionais sem ênfase no conteúdo da aprendizagem.
O item 4.3.2.5, que trata da política precária de Educação Ambiental no
âmbito formal e não formal no município, aponta como causas: ausência de uma
proposta pedagógica para EA na rede municipal de ensino; inexistência de uma
assessoria ou divisão administrativa na SEDUC para EA; baixa institucionalização
das ações; limitação curricular, pois este não contempla proposta ambiental;
distanciamento entre escola e comunidade; pouca atuação dos representantes dos
órgãos governamentais encarregados de promover a E. A. no município.
Estes problemas têm como consequências: a prática de ações isoladas e sem
continuidade, gerando desinteresse por parte da comunidade; falta de motivação
dos professores e alunos quanto à EA acomodação à situação e ações predatórias
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ao meio ambiente; não há, ainda, conhecimento de quais são os recursos naturais
que formam os ecossistemas e o grau de consciência social em relação aos
problemas ambientais.
Foi sugerida, como solução para o problema, a formação de uma equipe com
aproximadamente cinco professores e técnicos para a elaboração de uma proposta
de inclusão da disciplina EA no currículo da rede municipal de ensino, observando,
entretanto, a “transversalidade do tema previsto em lei federal”. Foi sugerida, ainda,
a criação de uma Divisão de Educação Ambiental na estrutura administrativa da
SEDUC, cuja atribuição seria a realização de seminários e o fortalecimento da
MARAMATA “como instituição cultural para catalisar as preocupações com o
desenvolvimento ecológico em Ilhéus e para fomentar a educação informal e nãoformal na sociedade” (p. 50).
A Agenda 21 Ilhéus é um documento escrito com a participação de inúmeras
pessoas da sociedade civil organizada e do poder público, cuja finalidade principal
foi criar melhores condições de vida para seus munícipes. Além dos pontos já
descritos, há espaço para discussão do desenvolvimento urbano, ponto que
interessa aos estudos ambientais, como uso e ocupação dos solos inadequados,
saneamento básico insuficiente, ocupação espontânea em áreas de preservação
permanente e crescimento urbano desordenado, dentre outros.
A Agenda 21 Ilhéus também planeja a questão ligada aos resíduos sólidos – o
lixo. No item 4.3.8, que trata da Degradação Ambiental, em seus objetivos está
posto que é necessário “promover a manipulação correta dos resíduos sólidos,
através do tratamento correto do lixo”; e que é preciso “desenvolver medidas de
prevenção contra a poluição dos efluentes, exercendo rigorosa fiscalização e
controle dos usos dos recursos hídricos no município” (p. 86).
O item 4.3.8.3 (p. 89-91) trata da Manipulação e tratamento inadequados do
lixo. Entre as causas apontadas para os problemas de degradação ambiental, está a
falta de EA.
A Agenda 21 de Ilhéus repete o mesmo problema da Lei que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, analisada acima. É ampla, contempla inúmeros
problemas e dificuldades, demandou bastante tempo e pessoas na sua elaboração,
mas fica apenas no papel, não chega à prática. E, quase nada acontece, a situação
pouco se modifica.
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1.5

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OS CATADORES
De acordo com o Dicionário Aurélio e com o senso comum, lixo é tudo aquilo

que se joga fora, que não serve mais para utilização. O lixo é parceiro da
humanidade, mas nem sempre representou problema grave, posto que o número de
pessoas que habitavam o planeta era muito menor. Atualmente ficou estabelecido
que deve ser chamado de resíduo sólido, aquilo que sobra e “não tem mais
serventia”. Segundo Waldman (2010),
Decorrência da manifesta vocação das sociedades humanas para
transformar o meio natural, o lixo é indissociável das atividades
desenvolvidas pelo homem, tanto no tempo quanto no espaço. Assim
sendo, sem que nesta afirmação exista qualquer exagero, já nos
primórdios da humanidade o lixo constituía um foco obrigatório de
atenções (p. 11).

Portanto, segundo as fontes consultadas, pode ser chamado de lixo o
resultado de tudo o que o homem utiliza e que já não quer mais, o que não tem mais
serventia, o que sobra da ação humana como imprestável. De acordo com
Eigenheer,
Mesmo nas mais simples atividades humanas produzimos lixo. Isto
se dá tanto na preparação como no fim da vida útil daquilo que é
processado. Ao prepararmos nossos alimentos, por exemplo, sobram
cascas, folhas, peles etc. e, ao final, ossos, sementes e etc. O
metabolismo de nosso corpo, por sua vez, produz dejetos (fezes,
urina, secreções diversas). Tanto o lixo como os dejetos devem ser
segregados e destinados a locais onde não criem problemas para as
atividades comunitárias. Ao fim de nossa existência, deixamos
nossos restos mortais, nosso corpo (EIGENHEER, 2009, p. 15).

No que se refere aos problemas causados pela quantidade de lixo produzida,
principalmente nas cidades, e os problemas ambientais dele decorrentes, as
questões relacionadas ao lixo ainda não foram tratadas visando a uma solução
efetiva, mas estão sendo postergadas. E estas questões são decisivas para o
ordenamento urbano. De acordo com o autor citado, essas questões “não fazem
parte de nossa agenda cultural” e acredita ele que “as práticas de recolher e dar
destino ao lixo e aos dejetos têm lugar de destaque em uma reflexão sobre os
esforços civilizatórios da humanidade” (id; Ibid, p. 16). Mas, fazer a diferença entre
lixo e dejeto é algo bem recente, da segunda metade do século XX.

83

Apesar de não haver, até o início do século passado uma diferença
estabelecida, segundo historiadores, o lixo deve ter começado a se apresentar como
problema para as comunidades a partir da formação das cidades; isto deve ter
acontecido aproximadamente 4.000 anos a.C. Segundo Le Goff, (1998, p. 25), “A
cidade contemporânea, apesar das grandes transformações, está mais próxima da
cidade medieval do que esta última da cidade antiga”. A cidade intramuros da época
medieval é modelo para a grande maioria das cidades brasileiras, onde as casas
vão sendo construídas praticamente umas por cima das outras. Este fato é, também,
um componente que dificulta o trato com o lixo, que acaba sendo descartado na
própria rua, tornando-se causa de muitas doenças. Também a prática medieval, e
até certo ponto recente, da utilização de poços para captação de água, próximos da
fossa onde eram depositados os dejetos, era fonte de muitas doenças, segundo Le
Goff.
As cidades surgiram na Mesopotâmia. Segundo Sabbatini “é possível que a
etapa mais importante da história humana tenha sido a ‘invenção’ das cidades. Foi o
ponto de partida para o desenvolvimento das primeiras civilizações” (in
http://www.sabbatini.com/renato/correio/ciencia/). E foi com as cidades que a
população pôde crescer de forma considerável, alcançar o desenvolvimento
tecnológico atual, mas, também, gerar muito lixo. Apesar de todo o avanço científico
e tecnológico, a cidade, como a conhecemos, é uma invenção da cultura humana
relativamente recente.
As sociedades modernas determinaram que as sobras deveriam ser
armazenadas em local público, que recebe o nome de lixão. Quem já visitou um
lixão sabe que seu aspecto não é dos mais agradáveis, pois o lixo cheira muito mal,
atrai insetos, provoca doenças e transtornos de toda ordem. Acumulado nas ruas,
quando é levado pela enxurrada, provoca enchentes e catástrofes.
Aos poucos, com o avanço da Ciência e os conhecimentos da Medicina sobre
a saúde e a doença, as pessoas foram percebendo que certas práticas causavam
danos à saúde humana; “avanços parcos, mas significativos, podem ser detectados,
como a criação, já a partir do século XIV, de ações de saúde pública com o objetivo
de tratar questões de saneamento e saúde nas cidades” (EIGENHEER, 2009, p. 63).
Aconteceram, inicialmente, em cidades da atual Alemanha, a partir de 1312 e em
Veneza, em 1485. Hösel, citado por EIGENHEER, afirma que: “graças aos médicos
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dedicados à saúde pública, foi possível evitar, nos séculos XV e XVI, maiores
calamidades na Alemanha” (id; Ibid).
Desde o ano de 1281 até o final do século XV, em diversas cidades da
Europa, foram assinados decretos relativos à limpeza pública. Esses decretos
pretendiam uma “mudança na então catastrófica situação que imperava, em termos
de limpeza, nas cidades da Idade Média” (id; Ibid, p. 64). Entretanto, o efeito desses
decretos foi praticamente nulo. Na Europa medieval, as cidades não possuíam
pavimentação nas ruas, calçadas, distribuição de água, iluminação pública, nem
coleta regular de lixo. Quando as ruas começaram a ser calçadas, a coleta de lixo foi
facilitada, sendo então realizada por carroças.
A coleta regular de lixo começou em Praga, no ano de 1340, e em Bruxelas, a
partir de 1560, começaram com a coleta e a compostagem do lixo. Eigenheer (2009)
apresenta, em seu livro, uma gravura de compostagem datada de 1481; Hösel,
citado por Eigenheer afirma que a prática de queimar lixo remonta à pré-história. O
serviço de coleta de lixo sempre apresentou dificuldades e demorou séculos a ser
implantado na Europa.
Foi em Berlim, a partir de 1624, que começaram a ser aperfeiçoadas as
práticas no tratamento de resíduos sólidos. A utilização da fogueira inspirou a
criação dos incineradores, no século XIX.
Também no século XIX, a partir de pesquisas científicas e do surgimento de
novas teorias sobre questões de saúde, principalmente a teoria microbiana das
doenças, passou-se a dar mais atenção às questões relativas ao lixo e aos dejetos.
Embora tenham acontecido avanços nessa área, a destinação final do lixo sempre
foi um problema difícil de resolver, como, aliás, continua sendo ainda hoje, com toda
a tecnologia existente. O destino do lixo, em toda parte do planeta, foi, ou é, os rios,
o mar, e áreas limítrofes.
Segundo Eigenheer (2009, p. 71), nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi na
primeira metade do século XX que se procurou dar um destino mais adequado ao
lixo. Foi criado o procedimento denominado controlled tipping, no qual o lixo era
depositado em locais específicos e processado para evitar o acúmulo de insetos,
fogo e mau cheiro. Os atuais aterros sanitários, que utilizam impermeabilização do
solo, tratamento do chorume e dos gases, o recobrimento e posterior paisagismo, só
surgiram na segunda metade do século XX, segundo o mesmo autor.
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Os países que se tornaram modelo no tratamento adequado do lixo estão na
Europa. Podemos citar como exemplo a cidade de Barcelona, na Espanha, que, ao
se preparar para as Olimpíadas realizadas em 1992, criou um sistema inovador
subterrâneo de coleta de lixo, sem a necessidade de carros para a realização da
coleta seletiva.
Mas o país onde as maiores inovações ocorreram, a partir do final do século
XIX, foi a Alemanha. De acordo com o autor estudado:
Para se ter maior clareza das inovações e mudanças ocorridas no
final do século XIX e principalmente no século XX, focaremos apenas
um país. Teremos, assim, uma visão panorâmica mais harmônica
dos avanços da limpeza urbana numa região, e não necessariamente
em cidades. Para este fim, a Alemanha é o país indicado. Não só por
ocupar, junto com outros países como a Suíça e a Holanda, nosso
imaginário de limpeza e ordem urbana, como também pelas soluções
inovadoras que adotou, antes e depois da Segunda Grande Guerra.
Encontra-se ainda hoje à frente dos demais países desenvolvidos no
que se refere à gestão de resíduos sólidos, tendo inclusive
influenciado o modelo de limpeza urbana proposto para a União
Europeia (Eigenheer, 2009, p. 75).

Foi somente em 1972 que houve, na Alemanha, a regulamentação dos
aterros sanitários, com a promulgação da Lei de Tratamento de Resíduos
(Abfallbeseitigungsgesetzt). O custo das mudanças e da recuperação dos lixões era
muito alto e deveria ser custeado pelos cidadãos. A partir de então, leis e normas
foram se sucedendo, de forma escalonada, “dotando a Alemanha de uma sofisticada
gestão de resíduos sólidos, agora não só voltada para a coleta do lixo e limpeza das
ruas, mas também para a destinação final e recuperação dos resíduos sólidos” (id;
Ibid, p. 77).
Segundo o mesmo autor, na Alemanha, a partir de 1993, foram estabelecidos
diferentes tipos de aterro sanitário, e, atualmente, só podem ser aterrados materiais
inertes. Cada tipo de lixo deve ter uma destinação específica. A matéria orgânica vai
para a compostagem, as embalagens são recicladas e os produtos perigosos são
incinerados. A coleta seletiva é praticada em todo o país, seguindo a seguinte
ordem: compostar, reciclar e incinerar. O que sobra, segue, então, para um aterro de
materiais inertes. O material incinerado faz parte do programa de ganho de energia,
de custo alto, mas pago pelo contribuinte:
Vale destacar que, a partir de 1957, as leis promulgadas na
Alemanha vieram de forma escalonada e eram cumpridas. Muito se
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avançou na questão de resíduos sólidos no século XX. Mas isto não
significa que a questão da limpeza urbana, mesmo nos países
desenvolvidos, esteja equacionada. Além disso, na maioria dos
países os sistemas são inadequados. Não basta apenas incorporar
tecnologia. É preciso custear o sistema, ter uma população que
entenda que não apenas os processos de produção, mas também os
de “desprodução” precisam ser cuidados. Autoridades de governo
norteadas pelo interesse público e por informações técnicas seguras
são também garantia para uma boa gestão de resíduos sólidos (id;
Ibid).

No Brasil não se tem registro sobre o desenvolvimento da limpeza urbana, por
conta de nossa extensão continental e das desigualdades existentes nas diversas
regiões. No Rio de Janeiro, segunda capital da Colônia, foi onde começou a
preocupação com o lixo. Em 1864, foi implantado um sistema de esgoto, em parte
da cidade, que possibilitou a limpeza urbana voltada para o lixo. A limpeza pública
era realizada, ora pelo poder público, ora por empresa privada.
Entre os anos de 1876 e 1891, foi contratada, pelo governo imperial, a firma
de Aleixo Gary, que foi um marco importante para a limpeza urbana do Rio de
Janeiro, segundo Eigenheer. Foi nessa época, por causa da pessoa citada que se
passou a chamar de “garis” os funcionários da limpeza pública. Ao longo do século
XX a situação da limpeza na cidade do Rio de Janeiro não foi diferente da de outras
localidades do país. De 1865 até 1949, o lixo da cidade era despejado na ilha de
Sapucaia; depois foi utilizado o Retiro Saudoso, no Caju. No final da década de
1970, passou a ser utilizado um aterro não sanitário, no município de Caxias,
denominado Jardim Gramacho. Mesmo sendo um aterro construído recentemente,
está localizado em um manguezal. O aterro de Gramacho foi fechado em 2012,
quando chegou ao fim sua vida útil. Os aterros sanitários também se esgotam e
outros locais são buscados para despejar o lixo produzido pela população.
Encontramos alguns registros sobre o tratamento dado ao lixo na Bahia. As
posturas municipais de algumas vilas e cidades incluíam a coleta de lixo. Essas
posturas atendiam ao que dispunha o Art. 24 da Constituição de 1824 ao se referir
ao “asseio, segurança, elegância e regularidade externa dos edifícios e ruas das
povoações...”. As Atas da Câmara do Município de Amargosa (BA), do ano de 1890,
referem-se explicitamente à limpeza das áreas urbanas, embora não explicitem os
locais e a destinação do lixo coletado.
Na cidade de Salvador, o lixo doméstico é depositado no Aterro Sanitário
Metropolitano Centro, que recebe também os resíduos de Simões Filho e Lauro de
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Freitas, onde está localizado o aterro. O aterro sanitário de Salvador foi implantado
pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) no ano
de 1999, e recebe cerca de 2600 toneladas de resíduos diariamente, além de captar
30 toneladas de chorume, que são tratados pela Cetrel (Centro de Tratamento de
Efluentes), empresa especializada em tratamento de efluentes situada no Polo
Petroquímico de Camaçari (http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfLPAAF/).
Em Ilhéus, alguns dados serão analisados mais adiante, quando trataremos
especificamente dessa questão. A quantidade de lixo produzida por pessoa, por dia,
no mundo, alcança uma cifra inimaginável, que aumenta a cada ano.
De acordo com a reportagem de Débora Spitzcovsky, publicada em abril de
2011, no sitio http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/, a produção de lixo
no Brasil cresce seis vezes mais do que a população. A notícia, referente a 2010, foi
divulgada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais – ABRELPE. De acordo com ela,
Foram quase 61 milhões de toneladas de lixo produzidos nos últimos
doze meses e o aumento populacional no país não é desculpa para
esse crescimento: o estudo mostrou que a geração de resíduos
aumentou seis vezes mais do que a população em 2010, o que
significa que, no último ano, cada brasileiro produziu, sozinho, uma
média de 378 kg de lixo (http://planetasustentavel.abril.com.br).

Em relação a 2009, a quantidade de resíduos com destinação inadequada
aumentou em quase dois milhões de toneladas.
Entendemos que este aumento exagerado dos resíduos sólidos é fruto do
estímulo ao aumento do consumo, reflexo da expansão do capitalismo. O ser
humano, que sempre produziu lixo ao longo de sua história e mesmo na pré-história,
atualmente não sabe o que fazer com este resultado do progresso econômico. Nos
dias atuais, são sete bilhões de pessoas produzindo sobras. O sistema econômico
estimula, cada vez mais, a produção de restos descartáveis. Por conta disso, não se
pode esperar outra coisa que não seja o aumento da produção de lixo.
Waldman (2010, p. 11) lembra que o senso comum acredita que as questões
relativas ao lixo são específicas da modernidade, e exclusivas da sociedade
contemporânea. Mas isso não é verdade. Quando, na pré-história, os grupos
nômades, coletores e caçadores se alimentavam, os restos das refeições eram
largados no solo e seguiam o ciclo natural de decomposição. Mas, mesmo naquela
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época, as sobras poderiam alterar o espaço geográfico. O exemplo que o autor cita
é o dos sambaquis. Diz ele:
Os sambaquis constituem um entre muitos exemplos. Palavra de
origem tupi (samba, conchas + ki, colina, amontoamento), o termo
refere-se às elevações da topografia resultantes principalmente do
acúmulo de conchas, esqueletos e do que sobrava das refeições dos
ancestrais dos indígenas brasileiros. Dito de outro modo, os
sambaquis têm origem em monumentais pilhas de lixo produzidas
por grupos que ocuparam as regiões costeiras bem antes da
chegada dos portugueses (p. 12).

Essas elevações, que também são conhecidas como concheiros ou
casqueiros, foram petrificadas pelos agentes meteorológicos e, posteriormente,
camufladas pela vegetação. Atualmente estas elevações se constituem em depósito
fácil e abundante de calcário, utilizado na construção como argamassa, cal e
obtenção de pedra para cantaria (Waldman, 2010, p. 12). Esta facilidade para
obtenção de material de construção possibilitou a fundação de povoações nas suas
proximidades.
Os sambaquis se constituem em sítios de notável valor arqueológico, mas
foram depredados por conta de sua utilização nas construções coloniais.
Se o lixo sempre esteve presente nas ações do ser humano, foi com o
nascimento das cidades que o mesmo foi sendo acumulado. “A visão do lixo como
problema a ser enfrentado só se firmou no século XIX, quando a Revolução
Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia, de conforto, de produtos – e de
resíduos, montanhas de resíduos” (http://www.abrelpe.org.br/).
A partir da década de 1960 aconteceram grandes transformações
tecnológicas, fruto das invenções do pós-guerra. Na cidade do Rio de Janeiro, na
década de 1960, o leite era vendido em garrafas de vidro retornáveis, o suco era
feito da própria fruta e não havia embalagens plásticas para a venda de produtos.
Os edifícios possuíam incinerador. O lixo era jogado na área de serviço, comum aos
apartamentos, por meio de uma tampa que levava diretamente, através de um tubo,
ao incinerador; o vão começava no térreo e terminava no último andar do prédio.
Na década de setenta, estes incineradores foram desativados por conta da
poluição e do risco de incêndio. E hoje tudo o que é vendido vem em saco plástico
em saco plástico, embalagem descartável e caixas de papelão chamadas tetrabrik.
É a era da industrialização. Atualmente a compra de leite, sucos de sabores diversos
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e tamanhos diferentes, só é possível em embalagens descartáveis, conservados em
produtos químicos. As embalagens levam uma infinidade de tempo para
desaparecer se forem deixadas na natureza.
Outro problema da modernidade é a coleta de lixo. Segundo a revista Veja –
sustentabilidade (2011, p. 23), “enquanto no Japão e no Canadá a coleta é de 100%,
na União Europeia é de 99% e nos Estados Unidos é de 95%, no Brasil a taxa é de
62%”. O lixo, resíduo sólido, é um grande problema para as cidades, sejam elas
grandes ou pequenas; principalmente depois que se descobriu que é fonte de
doenças e de proliferação de insetos e bactérias.
Para que o problema do lixo no Brasil pudesse ser resolvido, e não seja
sempre postergado, no dia dois de agosto de 2010, o então Presidente da
República, Luis Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei n° 12.305 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei n° 9.605/98, comentadas um pouco
acima. Pela Lei, a partir de 2014 não deverá existir lixão nas cidades brasileiras. Eis
um grande nó a ser desatado, levando-se em consideração que, até o momento do
início deste trabalho e durante seu desenvolvimento, muito pouco tem sido feito
neste sentido.
Ao lado de cada lixão existe um problema social muito grave, personificado
pela figura dos catadores; são pessoas que chegaram a uma situação de
degradação muito grande, pois vivem no lixo e daquilo que retiram do lixo. Neste
grupo não há homogeneidade, ele é formado por pessoas de diversos níveis de
escolaridade, de educação diferenciada, de graus diferentes em relação aos anseios
que possuem. Muitos deles demonstram desejo de sair desta vida e crescer
socialmente, outros, entretanto, parecem estar moral e definitivamente sem
perspectiva, e já completamente conformados com a situação em que se encontram.
A impressão que passam é a de que não desejam sair dela.
Entretanto, os catadores representam atores de grande importância para a
limpeza urbana, não apenas no Brasil. Eles estão presentes, há séculos, nas
cidades, e se configuram como aqueles que reaproveitam o que não queremos
mais, o que foi considerado sem valor pelas pessoas que dele se livrou. Além disso,
o que recolhem se transforma em fonte de renda para suas famílias e diminui a
quantidade de lixo descartado. Eles precisam ser valorizados, ser considerados
trabalhadores que fazem parte da vida das cidades até que seja possível modificar a
estrutura socioeconômica das cidades de países chamados emergentes.
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Segundo Eigenheer (2009, p. 114), a presença dos catadores, nas Ilhas de
Sapucaia e do Bom Jesus, na Baía da Guanabara, local onde era depositado o lixo,
é notícia no Jornal do Comércio desde 1806. De acordo com o autor,
JORNAL DO COMMERCIO. 5 DE JANEIRO DE 18955
Sabem vosmecês qual a industria mais curiosa do Rio de Janeiro?
A do lixo, com laboratorio nas ilhas da Sapucaia e do Bom
Jesus. Para ali vão todos os resíduos da grande Capital. O immenso
acervo de lixo já aterrou parte do mar circunvizinho, e
ameaça emendar as duas ilhas, transformando-as em um único
banco de immundicies accumuladas. Uns officiaes invalidos da
patria, que residem na Ilha do Bom Jesus, na face fronteira à da
Sapucaia, vendo imminente a invasão daquella estrumeira até
à frente de suas casas, resolverão defender-se... a tiro!
Quando os lixeiros se approximão um pouco, elles agarrão
nas carabinas e fazem fogo.

Segundo a notícia transcrita do jornal, os lixeiros habitantes da ilha eram
espanhóis ou “filhos da Galliza”. Viviam da exploração do lixo, “como se explora uma
empresa grande, complicada e rendosa”. Em número de quarenta ou cinquenta, são
muito amigos, jamais saem da ilha de Sapucaia, dividindo entre si o que arrecadam.
“Tudo ali é aproveitado, renovado e reutilizado”. Quanto aos víveres deteriorados,
são utilizados para o sustento do grupo, que habita um alpendre construído no meio
da Sapucaia. Podemos compreender que a existência dos catadores não é uma
particularidade dos dias atuais, da modernidade. Hoje podemos encará-los como
problemas sociais graves que necessitam do olhar do poder público e da sociedade,
como um todo.
O jornal afirma que a quantidade de lixo era tão grande que estava aterrando
a baía de Guanabara e, já naquela época, os catadores sobreviviam do que
retiravam do lixo. Este dado é significativo, pois demonstra que há duzentos anos a
Baía de Guanabara está sendo aterrada pelo lixo. Assim, podemos concluir que o
problema acontece em todo lugar, está espalhado por todas as cidades do país,
sejam grandes ou pequenas.

5

A grafia utilizada é da época.
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O relevo do município de Ilhéus é bastante variado, o que
lhe confere uma feição peculiar, notadamente em razão
da presença do mar, que o emoldura. Consta de várias
formas bem distintas, resultantes de uma evolução, que
vem desde as primeiras eras geológicas, há cerca de 2,5
bilhões de anos, até nossos dias (Maria Palma Andrade,
2003).

Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à
sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e
não do mundo maior de meus pais. O chão foi o meu
quadro-negro; gravetos o meu giz (Paulo Freire, 1995).
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2

CAPÍTULO 2 - A QUESTÃO AMBIENTAL EM ILHÉUS

O tratamento dado às questões ambientais na cidade de Ilhéus não diferem
da maioria das cidades brasileiras, nem de cidades localizadas em outras partes do
planeta; sabemos que são relativamente poucas as aglomerações urbanas cujas
populações se preocupam em mitigar a forma agressiva e predadora como a
natureza é tratada.
No tempo em que a plantação de cacau era feita sob as majestosas árvores
da Mata Atlântica, havia preservação da floresta. O cacaueiro é uma planta muito
sensível, que necessita de sol, mas também de chuva e umidade; não suporta sol
forte, precisa de sombreamento. Desde o tempo do seu plantio até os anos 1970,
quando a CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) introduziu
novas práticas de plantio, as plantações de cacau contribuíram para a preservação
da floresta, remanescente da Mata Atlântica.
Como em toda parte, não havia em Ilhéus preocupação com as questões
relativas ao meio ambiente. Detentora de uma economia voltada para a monocultura
cacaueira, tudo girava em torno das fazendas e da produção de cacau.
Podemos afirmar que, nos anos 1970, passou-se a utilizar, nas roças de
cacau, com incentivo da CEPLAC, e também vendido por esta instituição pública, o
produto chamado BHC (hexacloro benzeno). Este agrotóxico, altamente perigoso,
teve seu comércio, transporte e manipulação proibidos no Brasil em 1985. O
inseticida, que era utilizado para combater as pragas na lavoura, matava as cobras,
causando desequilíbrio ecológico, aumentando a população de ratos nas fazendas
de cacau. Outras práticas danosas ao meio ambiente também foram muito utilizadas
na Região, tais como queimadas nas pastagens. O lixo era depositado a céu aberto
e não havia nenhuma preocupação com a possibilidade de contaminação das
águas, dos alimentos, dos peixes que habitavam os seus rios. Esta preocupação
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surgiu nos anos 1990, após a Rio-92. Mas, mesmo depois da Conferência do Rio, e
de tudo o que foi falado a respeito das questões ambientais, foram construídas em
Ilhéus, no quilômetro três da Rodovia Ilhéus-Itabuna, lagoas para tratamento do
esgoto da cidade. A população do seu entorno passou a criar peixes nestas lagoas,
para comercialização.
Em toda a Região Cacaueira havia florestas, que forneciam sombra aos
cacaueiros, para melhor produzirem. Somente nos anos oitenta do século passado,
com a queda da produção de cacau, durante a crise provocada pela vassoura de
bruxa, é que as árvores começaram a tombar, para dar lugar a pastagens e a outras
culturas. Esta mudança, na maneira de plantar constituiu-se em desastre para o
meio ambiente.
Nos anos 1990, outro fator que ajudou a comprometer as questões
ambientais foi o crescimento populacional, e o movimento migratório para algumas
cidades do sul da Bahia, como Ilhéus e Porto Seguro, fato já comentado na
contextualização do local da pesquisa. Nestas cidades a situação econômica se
tornou muito difícil e foi por isso que as pessoas começaram a tentar mudar a
economia, destruindo as plantações de cacau, substituindo-as por outras fontes de
renda, ou migrando para cidades maiores.
Foi nesse período, início dos anos 1990, com a realização da Conferência do
Rio, a Eco-92, que foram intensificadas ações para demonstrar a necessidade de
cuidar do meio ambiente, do planeta, a nossa casa. Ficou mais claro que atitudes
precisavam ser tomadas, no Brasil e no mundo. Afinal, as mudanças que ocorreram
no final do século XX foram muito drásticas. Diz Garvey (2010) que: “as pequenas
atitudes que tomo para me manter aquecido, seco e alimentado são o que são
parcialmente por causa das escolhas feitas por pessoas que já morreram há muito
tempo” (p. 52). A história da humanidade e de suas descobertas científicas e
tecnológicas criou artefatos que somos obrigados a utilizar. Mesmo que não
concordemos com esta forma de vida capitalista e consumista, está difícil não utilizála (Garvey, 2010).
Assim é que, seguindo a linha determinada pela Eco-92, na cidade de São
Jorge dos Ilhéus, o prefeito empossado no ano de 1997, criou a Universidade Livre
do Mar e da Mata – MARAMATA. A finalidade desta Instituição é promover o
conhecimento e a pesquisa sobre as questões ambientais. Também naquele ano foi
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designada uma comissão para elaborar a Agenda 21 de Ilhéus, que foi publicada no
ano de 2002.
Se, por um lado leis, foram promulgadas no sentido de estabelecer certa
proteção ao Meio Ambiente, por outro, como isso tem sido na prática? O que tem
sido feito? Na prática escolar, o que se pode observar é que as ações ainda são
pontuais, como comemoração do Dia do Meio Ambiente, da Água, da Árvore, ou
algum outro projeto sobre o assunto. A impressão que temos, ao observar estas
ações, é que as crianças as realizam como quem faz “teatrinho”, sendo tudo apenas
lúdico.
E, se Ilhéus é uma cidade que começou com o Brasil, e enriqueceu com a
monocultura cacaueira, seu apogeu econômico acabou. A Região, que chegou a
contribuir com mais de 70% da renda do Estado da Bahia, nos anos 1920, está
encontrando dificuldade em enfrentar suas despesas. E o ilheense, como todo
brasileiro, de modo geral, sonha com o conforto oferecido pela sociedade de
consumo, sonha com o ter6. Se há alguns anos havia carência de moradia, o
panorama atual é de crescimento na construção civil, na produção de automóveis e
de bens de consumo. Por conta disso, inúmeros prédios estão sendo construídos,
fazendo com que as pessoas acreditem que podem pagar o financiamento dos
imóveis, o que nem sempre acontece; sendo assim, elas estão contraindo dívidas
para pagar apartamentos novos e caros, compram carros financiados em 100
meses, e todos sonham com a possibilidade de comprar tudo o que o capitalismo
nos impõe como se fossem necessidades básicas. É neste ponto que colocamos a
questão ética, que nos questionamos: como é possível uma convivência ética em
um mundo dominado pela sociedade de consumo e pelo egoísmo? Num mundo em
que as pessoas se angustiam diante de um crescimento econômico “pequeno”? Não
podemos esquecer que a população humana mundial, nos últimos cem anos, saiu
de menos de 2 bilhões de indivíduos para mais de sete bilhões, ansiando por sair da
miséria para chegar a padrões minimamente dignos, enquanto um número reduzido
de pessoas, no mundo, detém mais de 80% do capital existente, segundo dados da
ONU (Organização das Nações Unidas).

6

Esta afirmativa pode ser comprovada na leitura de jornais e avaliações da economia do país sobre o aumento
do consumo através do crédito concedido à população.
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A cidade de Ilhéus, que foi fundada há mais de 400 anos, mas cujo
desenvolvimento inicial foi lento, só atingiu a prosperidade na última década do
século XIX, conforme afirmamos anteriormente. No início do século XX, quando a
cidade começou a se desenvolver, era uma cidade muito bem cuidada, do ponto de
vista ambiental, assim atestam as fotos de época. Entretanto, devemos levar em
consideração que seu núcleo urbano era pequeno: começava aos pés do Outeiro de
São Sebastião e terminava no Alto do Teresópolis e na Praça Castro Alves. Os
bairros Cidade Nova, Conquista e Malhado, além de outros, ainda eram fazendas.
sua população urbana não apresentava número significativo, já que a grande
maioria habitava a zona rural. Por volta de 1910, foi construído, no centro da cidade,
um sistema de esgotamento sanitário que levava o esgoto para as praias, pois ainda
se pensava que o mar era o destino final dos dejetos humanos.
No ano 2000 foi publicada a Agenda 21 do município, mas não é possível
perceber uma política local de proteção ao meio ambiente, apesar de o município
possuir uma Secretaria de Meio Ambiente, além do Conselho Municipal de Meio
Ambiente – CONDEMA.
Apesar de as Leis Orgânicas de inúmeros municípios brasileiros (LOM),
publicadas no início dos anos 1990, darem particular destaque às questões
ambientais, em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2005), ficou constatado, em 2002, que apenas 6% dos municípios brasileiros
possuíam secretarias dedicadas exclusivamente às questões ambientais; 32% dos
municípios possuíam algum órgão cuja finalidade era cuidar do meio ambiente; e, no
quadro de funcionários dos municípios, somente 1,1% atuavam na área ambiental,
de acordo com informação de Dias (2009). Nossas observações e leituras indicam
que, nos últimos anos, esta situação mudou bastante, para melhor. Mas é uma
mudança lenta em relação ao crescimento da população, ao crescimento da
produção de dejetos e da produção industrial.
Entendemos que o problema ambiental deve ser cuidado a partir de duas
vertentes: com as crianças, para que aprendam a fazer de forma correta; e com os
adultos, corrigindo a forma como aprenderam a agir, sem consciência crítica.

2.1

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS
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Não se pode negar que existe uma determinação, por parte da DIREC e da
SEDUC, para incrementar a EA nas escolas da cidade, como, também, boa vontade
e disposição por parte de inúmeros professores, diretores e orientadores
educacionais, no sentido de levar, aos estudantes, noções de que é necessário
cuidar do meio ambiente. Entretanto, as coisas não são fáceis, pois implicam em
mudança de comportamento por parte de todos os atores, inclusive dos professores.
É preciso estimular o surgimento de um pensamento crítico sobre o assunto.
Neste tópico, buscamos trazer as ideias elaboradas pelas “teorias críticas”,
uma vez que a própria educação carece de modificações e olhares condizentes com
a realidade atual. Foi em Loureiro (2006) que fomos buscar subsídios.
Iniciamos com um questionamento colocado pelo próprio autor. “Mas, afinal, o
que cabe no interior da ‘crítica’ em educação, particularmente na educação
ambiental?” Loureiro afirma que por “teorias críticas”, são entendidos
[...] os modos de pensar e fazer a educação que refutam as
premissas pedagógicas tradicionais de: organização curricular
fragmentada e hierarquizada; neutralidade do conhecimento
transmitido e produzido; e organização escolar e planejamento do
processo de ensino e aprendizagem concebidos como “pura
racionalidade”,
pautados
em
finalidades
pedagógicas
“desinteressadas” quanto às implicações sociais de suas práticas. Ao
contrário, as proposições críticas admitem que o conhecimento é
uma construção social, historicamente datada, não neutra, que
atende a diferentes fins em cada sociedade, reproduzindo e
produzindo relações sociais, inclusive as que se referem à vinculação
entre saber e poder. Isso basicamente significou incorporar, no
interior da “crítica” em teoria educacional, as inúmeras perspectivas
marxistas, a fenomenologia e a hermenêutica que poderiam e
deveriam dialogar mais na construção de uma educação que se
consolidasse como distintas das pedagogias tradicionais.
(LOUREIRO, 2006, p. 52).

O modelo utilizado pelas escolas está em descompasso com os anseios dos
alunos, que se interessam pelas novas tecnologias, mas não encontram atrativo no
espaço escolar. Isso ocorre, sobretudo, naquelas que atendem às classes
populares. De modo geral, o tempo estabelecido para que os alunos permaneçam
nas escolas acaba sendo encurtado por falta de professores, e por motivos os mais
diversos. Sabemos que a finalidade primeira da escola, ensinar a ler, escrever e as
operações matemáticas, não está sendo cumprida. “Enfim, desde esse momento de
ruptura paradigmática na educação, não basta apenas saber o que fazer; é preciso
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reunir a isso o entendimento do que se faz, por que e para quem, em que condições
e com quais implicações” (LOUREIRO, 2006, p. 55).
De acordo com Loureiro, é preciso “recomeçar com Paulo Freire, que fez uma
síntese única entre o pensamento marxista, o existencialismo fenomenológico
francês, principalmente de Martin Buber, e os elementos da esquerda católica e do
pensamento atualmente considerado pós-colonialista”. O que Freire sugere,
segundo Loureiro, é que se traga a discussão para o campo pedagógico, propondo,
para a educação, uma prática crítica e transformadora, apoiada em uma reflexão
teórica acerca do que é a sociedade capitalista. A escola que temos é, na visão de
Paulo Freire, uma escola que pratica a educação bancária, aquela em que o
professor detém o conhecimento e ensina a um aluno que deverá ser depositório do
que lhe é ensinado. Loureiro afirma que Freire
Pensou a dominação de uns sobre outros de modo complexo
(indissociável entre o econômico, o político, o institucional, o cultural,
o ético, o comunicacional e o educacional) e trabalhou na construção
de uma pedagogia de superação das relações sociais vigentes por
um processo de conscientização, de construção coletiva e
intersubjetiva do conhecimento, de ação dialógica e politicamente
comprometida com as classes populares (LOUREIRO, 2006, p. 59).

A EA que se deseja é aquela capaz de transformar; é a que nos permite ter
consciência das atividades que realizamos, das relações que estabelecemos, e de
nós mesmos, como atores de nossas ações. Uma educação transformadora, que
permite que nos reconheçamos como sujeitos, como sujeitos éticos, que respeitam o
outro e sua alteridade.
Loureiro enfatiza que Freire “eliminou qualquer hierarquização entre culturas”,
respeitando “as significações, os valores e as representações decorrentes do
trabalho humano e que com ele interagem”, mesmo estando diante de uma cultura
homogeneizadora, que se pretende como única (id; Ibid).

2.1.1 POLÍTICA ESTADUAL PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No dia 07 de janeiro de 2011, o governador do Estado da Bahia, Sr. Jaques
Wagner, assinou a Lei n° 12.056, que institui a Política de Educação Ambiental do
Estado da Bahia, juntamente com Secretário da Casa Civil, Rui Costa, com o
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Secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, e o da Educação, Osvaldo Barreto
Filho.
A Política Estadual de Educação Ambiental deverá nortear a elaboração do
Programa Estadual de Educação Ambiental, dos programas municipais e de outros
programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, com a EA, “em
consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental” (Art. 1°, parágrafo
único).
A seguir está estabelecido o significado de Educação Ambiental.
Art. 2° - Para os fins previstos nessa Lei, entende-se por Educação Ambiental o
conjunto de processos permanentes e continuados de formação individual e coletiva
para a sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos,
atitudes e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o
ambiente que integra.

Constituída em nove capítulos e quarenta e um artigos, são os seguintes os
princípios norteadores da Política Estadual:


Equidade social envolvendo os diversos grupos sociais;



Vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;



Solidariedade e cooperação entre indivíduos, grupos sociais e instituições;



Corresponsabilidade e compromisso;



Enfoques humanísticos, holísticos, democráticos e participativos;



Respeito à diversidade, reflexão crítica sobre a relação entre indivíduos,
contextualização do meio ambiente, considerando as especificidades
regionais, o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas, na
perspectiva da multi, inter e transdisciplinaridade, dentre outros.

Os objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental (Art. 4°) são amplos
e englobam aspectos os mais diversos, tais como: o desenvolvimento de uma
compreensão integrada de meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, históricos, culturais, tecnológicos, espirituais, éticos e pedagógicos.
Também deve ser fundamental a sensibilização, o estímulo e a contribuição para a
formação de pessoas com desenvolvida consciência ética sobre as questões
socioambientais, o incentivo às participações comunitárias, ativas, permanentes e
responsáveis pela proteção, preservação e conservação do ambiente sustentável,
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entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania.
A Lei que estabelece as Políticas Públicas para a Educação Ambiental no
Estado da Bahia, como também as outras estudadas neste trabalho, foram
elaboradas com a finalidade de dar ampla cobertura às questões ambientais no
estado. A Lei prevê “o estímulo à capacitação de pessoas para o exercício das
representatividades política e técnica nos colegiados”, assim como o incentivo às
instituições públicas e privadas na formação de grupos voltados às questões
socioambientais, o incentivo à cooperação e parceria entre as diversas regiões do
Estado da Bahia, e os órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio
Ambiente – SISEMA.
Cada artigo propõe um objetivo diferente, tais como, as diretrizes, ações,
instrumentos, o diagnóstico estadual de EA, assim como a inserção da educação
ambiental no ensino formal e não-formal, na gestão das águas, nas unidades de
conservação, dentre outras. As pessoas que elaboraram o texto da Lei tiveram a
preocupação de ampliar ao máximo, a sua abrangência.
Entendemos que não faltam leis, apenas precisamos conhecê-las e fazer
cumpri-las, não de forma autoritária, mas, trabalhar com as pessoas para que estas
entendam a necessidade do seu cumprimento, para a construção de um país e de
um mundo melhor.

2.1.2 Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional da Bahia ProEASE BA
O Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional da Bahia
(ProEASE-BA) é um programa elaborado pela Secretaria da Educação deste
Estado, publicado em 2012, que contém princípios, diretrizes e linhas de ação que
objetiva orientar a Educação Ambiental nos sistemas de ensino do Estado, e está
fundamentada na Lei 12.056/2011.
A finalidade do programa é fortalecer a EA na escola, estabelecendo os
princípios gerais, as diretrizes pedagógicas, as orientações curriculares e as linhas
de ação institucionais. O Programa se encarrega pelo cumprimento da finalidade
pública da educação, no seu sentido universalista e igualitário, orientando a práxis
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educativa ambiental das escolas, no contexto da sociedade contemporânea,
buscando promover a sustentabilidade em diferentes dimensões.
Ao publicar este documento, a Secretaria de Educação do Estado entende
que estes princípios estão em conformidade com os compromissos assumidos pela
secretaria, ancorados no movimento “Todos pela Escola” que define os eixos para
as políticas de educação na Bahia. É uma proposta que reforça o compromisso com
uma escola pública de qualidade, segundo o sítio da Secretaria de Educação. Para
esta secretaria a escola pública é um espaço de convivência e aprendizagem
coletiva indispensável para o fortalecimento da autonomia individual e para a
promoção da igualdade de direitos e oportunidades. De acordo com o que está
postado no sítio da SEC,
O processo de elaboração do ProEASE pautou-se no princípio da
participação democrática com a rede, com Movimentos sociais e com
instituições de ensino. O programa foi composto em reuniões com
docentes, oficinas, curso com gestores das escolas e
videoconferência, o que o legitima como documento socialmente
referenciado (http://institucional.educacao.ba.gov.br/proease).

As principais ações do programa constaram de cursos e oficinas presenciais
para os professores, produção de vídeos didáticos para educadores e educandos,
além de mobilizações para a formação de comissões de meio ambiente e qualidade
de vida nas escolas.
O Programa lança um questionamento fundamental para a compreensão das
questões ambientais: “Que autonomia e emancipação são possíveis em uma
sociedade estruturalmente desigual e marcada por diversas formas de intolerância e
preconceito? A quem interessa um progresso baseado na expropriação do trabalho
e no uso intensivo da natureza?” (p. 6).
O ProEASE defende a escola como local privilegiado para a “reflexão e
promoção do ideário denominado Sociedades Sustentáveis”, cuja construção deve
partir da “realidade escolar e da vivência dos educandos, em suas inter-relações
com o contexto regional, nacional e internacional; e do entendimento complexo de
ambiente” (p. 7), englobando o social e o ecológico.
As pessoas envolvidas na elaboração do programa entendem que o mundo
contemporâneo necessita de novas concepções e práticas educacionais que
incorporem a dimensão ambiental, promovendo o ideário da sustentabilidade
democrática, (simultaneamente cultural, ética, econômica, ecológica, espacial,
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espiritual e político-institucional). Estes princípios educativos, de acordo com os
autores, direcionam as práticas no “sentido de garantir melhorias na qualidade de
vida de todos e uma nova postura ética diante do mundo, por meio do estímulo a
relações justas socialmente e respeitosa entre os humanos e os demais seres vivos
que coabitam o planeta” (p. 10).
O ProEASE afirma que: “de modo mais incisivo e demarcado, desde o final da
década de 1990, principalmente com a aprovação da PNEA em 1999, observa-se no
país um significativo esforço de implementação de políticas, programas e diretrizes
para a Educação Ambiental na escola”. Afirma também que em 2006, o MEC, por
intermédio do Censo Escolar realizou a pesquisa “O que fazem as escolas que
dizem que fazem educação ambiental?”, chegando à conclusão de que quase 95%
das escolas afirmam realizar Educação Ambiental de alguma forma, indicando
“claramente que os esforços feitos permitiram a sua universalização” (p. 14).
E o documento que explica o programa afirma que:
O que é encontrado atualmente nas escolas engloba, desde
atividades mais pontuais como eventos, datas comemorativas e
excursões, até propostas mais estruturantes e integradoras como
projeto político-pedagógico, articulação entre duas ou mais
disciplinas, projetos e transversalização. Além disso, há presença de
iniciativas disciplinares (próximo de 5% do total das escolas do
ensino fundamental), apesar de estas serem objeto de intensa
polêmica entre educadores e educadoras ambientais (id; Ibid.).

O texto afirma que “a expansão da Educação Ambiental foi tão significativa na
presente década que provocou a redução de desequilíbrios regionais existentes”.
Nas escolas que pesquisamos não foi exatamente o afirmado acima que
encontramos. As conclusões a que chegamos estão colocadas no final do trabalho.
Os princípios gerais que orientam o Programa de Educação Ambiental do
Sistema Educacional da Bahia são os mesmos que estão presentes na literatura
específica da EA, que constam da PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental
e do ProNEA (Programa Nacional de Educação Ambiental).
Segundo o documento publicado pela Secretaria de Educação do Estado da
Bahia, são os seguintes os princípios da EA:
O Ambiente como totalidade, considerando a interdependência entre
a dimensão social e a dimensão ecológica; a sustentabilidade; a
justiça ambiental e a promoção da saúde; as relações entre trabalho,
cultura, modo de produção e consumo na construção de processos
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sociais; a vinculação dos processos educativos com a ética, o
trabalho e as práticas socioculturais; o respeito e valorização ao
conhecimento tradicional e à identidade cultural, compatíveis com a
sustentabilidade; o reconhecimento e valorização da diversidade
biológica e sociocultural da Bahia; os enfoques humanísticos,
democráticos e participativos na condução das práticas pedagógicas;
a articulação das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais e a territorialidade; a reflexão crítica do processo educativo;
e, o empoderamento coletivo visando à participação da comunidade
escolar na elaboração e acompanhamento de políticas públicas.

O documento descrito nos faz compreender que meio ambiente é tudo que
compõe a biosfera, inclusive os seres humanos e suas culturas; e que tudo faz parte
do meio ambiente, portanto, cuidar dele é obrigação de todos.

2.1.3 ORIENTAÇÕES DA SEDUC

A Seduc tem como orientação para a EA, no âmbito das escolas municipais,
que cada unidade escolar apresente seu projeto. Anualmente o projeto pode ser
modificado. Entretanto, normalmente o que ocorre é, como já foi dito, a
comemoração pontual de alguns dias durante o período letivo, dedicados às
questões ambientais. Se o projeto for mais amplo corre o risco de não acontecer,
segundo a palavra de algumas diretoras.
Sobre EA, em dezembro de 2012 gravamos uma entrevista com a então
Secretária de Educação do município, a professora Lindiney Maria Ferreira Campos
de Azevedo professora da rede municipal. No período em que foi Diretora da Escola
Municipal Princesa Isabel procurou realizar comemorações relativas ao Meio
Ambiente. Observamos que, embora seja licenciada em Biologia, a ação se resumia
a, apenas comemorações pontuais.
A Secretária se queixa da falta de articulação quanto à aplicação de ações
ambientais na rede municipal. Afirma ela que:
Como educadora, como cidadã e profissional da área, acumulando
conhecimentos, vejo que as mudanças passam pela educação.
Mudança de hábito e atitude por parte do educador. Concepção de
mudança, de querer fazer, e não ficar apenas restrito ao aluno.
Atingir o aluno, a família, o educador. O professor deve estar aberto
para essas mudanças.

A Seduc tem oportunizado às escolas a elaboração do Projeto Político
Pedagógico (PPP). São projetos, mini-projetos, ou mesmo ações isoladas, voltadas
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para a EA, mas, segundo ela, falta uma ação articulada entre a Seduc, a Direc, a
Maramata, o Condema e a UESC, capaz de efetivar esta ação, no sentido de a EA
possa acontecer. Cada um faz a sua parte, cada um faz do seu jeito, mas não
acontece uma ação sincronizada, efetiva e eficaz.
Os alunos sabem, teoricamente, o que devem fazer, mesmo os mais novos,
com seis ou sete anos, afirma a Secretária, mas não fazem. A grande dificuldade
está em mudar hábitos, fazer diferente, aplicar a teoria.
Devido às dificuldades enfrentadas pela SEDUC, ainda não existe um
programa de EA, e entre os professores responsáveis pela área, que implementam
esses programas, está encarregado da implantação das ações de preservação
ambiental.

2.1.4 ORIENTAÇÕES DA DIREC

No decorrer do mês de junho de 2012, visitamos a Direc 7, responsável pela
administração das escolas estaduais, em Ilhéus. Também entrevistamos a
professora responsável pela Educação Ambiental nas escolas estaduais da cidade,
Italva Myrthes Brito. Esta professora ingressou na Direc em 2008, com a
responsabilidade de dar andamento aos projetos de EA existentes. A mesma afirma
que “estava tudo solto – não tinha quem se mobilizasse nas escolas”, não havia
nenhum professor que pudesse tocar o projeto.
Foi então que ela começou a incentivar os professores, conseguindo que a
Escola Padre Palmeira, que faz parte das escolas que pesquisamos, enviasse um
professor para a Conferência Nacional em Brasília. Apesar da Escola Padre
Palmeira já ter participado de projeto de EA, quando a visitamos não encontramos
nenhuma ação de cunho ambiental, já que não havia naquela ocasião nenhum
professor interessado em dar andamento ao projeto.
Com a aplicação do projeto CONVIDA, a Direc ajudou a formar a
interdisciplinaridade em duas escolas: Jorge Calmon, em Olivença, e Santa Ângela,
no Centro.
A professora Italva Brito demonstra certo desencanto por não conseguir que
as escolas abracem os projetos da Secretaria Estadual de Educação, que deveria
proporcionar o desenvolvimento da EA nas escolas estaduais. Brito afirmou que,
apesar de não conseguir estabelecer o programa da DIREC nas escolas, procura
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realizar um trabalho de separação de lixo no condomínio onde mora. Algo assim
como “estou fazendo a minha parte”.

2.2

O DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM ILHÉUS

A cidade de São Jorge dos Ilhéus foi fundada há mais de 470 anos. Até o
século XIX foi uma pequena vila sem muita importância, como tantas outras na costa
brasileira. Já vimos, quando dela falamos, que sua importância aconteceu com o
apogeu da lavoura do cacau, a partir dos anos 1890, quando sua população cresceu
de forma extraordinária. Segundo Garcez (1977, p. 13), o crescimento populacional
da Região, no final do século XIX, foi significativo, por conta do plantio do cacau. A
autora compara a ocupação das terras do cacau às de mineração, onde todos
corriam em busca de um pedaço de terra para plantar cacau, e o governo doava e
incentivava a ocupação de terras devolutas.
Ao longo do século XX, a população do município de Ilhéus foi crescendo de
modo regular, até a década de 1990, quando, após a queda da produção de cacau,
grande parte dela, que vivia nas fazendas, mudou-se para as cidades. Ilhéus,
Itabuna e Porto Seguro foram as que receberam maior contingente populacional.
Cidades menores, como Coaraci, Itajuípe e Camacan, dentre outras, presenciaram
parte de sua gente ir embora em busca de oportunidades, pois já não encontrava
trabalho por conta da crise do cacau. Naquela década, Ilhéus recebeu mais de 100
mil pessoas, chegando a possuir uma população de cerca de 250 mil habitantes.
Parte desta gente migrou para outros locais, tendo a população de Ilhéus caído, no
início do século XXI, para menos de 200 mil habitantes.
Com o crescimento da população, cresce a produção do lixo gerado. Esta
questão, em Ilhéus, não é diferente do que ocorre em qualquer outra cidade do
Brasil. E se constitui em grande problema.
No livro “No Tempo de Mário Pessôa”, o autor relata as obras realizadas pelo
intendente entre os anos de 1924-27, e prefeito entre 1938-42. Em um capítulo, trata
da a higiene pública, afirmando que “uma das maiores preocupações do Intendente,
- o médico Mário Pessôa da Costa e Silva – era com a saúde pública, e foi baseado
no Código de Posturas, que cumpriu com todo rigor e prudência, que colheu reais
benefícios para a coletividade” (PESSOA, 1994, p. 39).
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O autor diz, ainda, que a saúde do povo era da maior importância para o
intendente, porque, “como médico, não podia ser vencido por doenças oriundas da
falta de higiene coletiva ou individual”. Cita várias medidas tomadas pela
administração pública, cuja finalidade era zelar pela saúde dos munícipes; dentre
estas, o autor cita a campanha para evitar que os fornecedores de leite colocassem
água no produto a ser vendido, para aumentar o volume, o que era denominado de
“leite batizado”. Outra medida tomada pelo intendente Pessoa:
Visitou com seu grupo especializado todas as habitações da cidade,
obrigando a todos os proprietários a colocar aparelhos sanitários e
instalar descargas nas latrinas, ligando, ainda, suas habitações, à
rede geral de esgotos, além de dar escoamento para as águas
pluviais.

Pela narrativa do autor, baseada em pesquisas documentais, pode-se
perceber que foram muitas as obras realizadas pelo intendente, depois prefeito
Mário Pessôa, cuja finalidade era diminuir a mortalidade por doenças, no município
de Ilhéus. Também foram criadas diversas leis regulamentando as medidas
necessárias para efetivação de uma política de higienização no município. Em 1925,
pela Lei 284, foi criado o Serviço de Saneamento Rural com a instalação do Posto
Sanitário, que cuidava das questões de higiene do município.
Nesse mesmo ano de 1925, o intendente Mário Pessoa firmou contrato,
mediante concorrência pública, para “o serviço de asseio da cidade” (limpeza
pública). O valor do contrato foi orçado em dois contos de réis (2:000$) mensais. O
serviço constava de: I-“capinação”, varredura e raspagem dos logradouros públicos;
II- limpeza e conservação das “bocas de lobo” e caixas de águas pluviais, galerias,
sarjetas etc. Mais ainda:
III- Collecta e remoção do lixo das habitações particulares,
estabelecimentos commerciaes e industriaes, bem como das
habitações collectivas, inclusive repartições públicas, templos e
quartéis, sendo esse serviço accrescido com o de lavagem ou
irrigação dos logradouros públicos, quando a Intendência julgar
conveniente7;

Ainda consta como obrigação contratual: remoção de entulhos e animais
mortos, limpeza da praia e do bairro Copacabana (atual Av. Soares Lopes), e,
7

Grafia da época.
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raspagem e limpeza dos meio-fios. Achamos interessante constar no contrato que
“as varreduras far-se-ão à noite, depois das vinte e quatro horas” e a coleta de lixo
residencial era realizada a partir das seis horas, devendo estar concluído até dez
horas. Durante o dia deveria ser realizada limpeza nas ruas e praças, para remoção
de papéis e sujeira dos animais (PESSOA, 1994, p. 77-9). Esse serviço era
realizado por funcionários fardados, que recolhiam o lixo em “carrocinhas manuais”
As fotos da época mostram uma cidade limpa e organizada, cujas praças eram
modelo de cuidado por parte do poder público.

Figura 1: Praça localizada ao lado da Av. Soares Lopes (antiga João Pessoa)
Fonte: Foto Francino (foto de arquivo)

O serviço contratado incluía, também, a coleta de lixo do Hospital São José.
Ainda não havia, naquela época, preocupação com o lixo hospitalar, e com o perigo
de contaminação que representava, em que pese o intendente ser médico.
Pensamos que a quantidade de lixo gerada àquela época não deveria ser tão
grande; em sua maioria, era formada por material orgânico, já que não havia plástico
e material industrializado descartável. As casas possuíam terreno e era prática
normal enterrar ou queimar o lixo.
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Para conhecer o processo de coleta de lixo da cidade e sua destinação final,
a partir dos anos 1970, entrevistamos o ex-prefeito Antonio Olimpio Rehem da Silva,
prefeito em dois períodos (77-82 / 93-96), e atual Diretor-presidente da Maramata
(2012). Segundo o entrevistado, a coleta de lixo em Ilhéus não mudou muito, nestes
últimos quarenta anos. Tem sido realizada de “modo muito rudimentar; nunca
chegou a ser efetivada de modo racional e disciplinado, inclusive com uso de aterro
sanitário”. O processo utilizado, na década de 1970, no seu primeiro governo, para
recolher o lixo, era através de caminhões basculantes, comuns. Foi ele o primeiro a
adquirir, para o município, uma frota de caminhões compactadores.
Esta mudança de caminhões significou um avanço, mas, ainda assim, era
recolhido nas portas das residências e despejado em um local público, denominado
“lixão”. Quando do início do seu governo, o lixão estava localizado no bairro do
Fundão, próximo ao rio de mesmo nome, na atual Avenida Esperança. O prefeito
Antonio Olimpio tratou de fazer a transferência do local, que já se transformava em
zona urbana, para um pouco mais distante, na rodovia Ilhéus-Itabuna, no quilômetro
três, uma baixada cedida pelo proprietário, Waldeck Maia. O local está sujeito à
influência da maré, ainda hoje. O lixo era despejado in natura naquele local, até que
a baixada ficasse nivelada, quando foi devolvida ao seu proprietário. Segundo
Antonio Olimpio:
Nesse período eu já tinha deixado o governo. Isso aconteceu em
1982, quando saí para me candidatar a deputado. O prefeito que foi
eleito passou a utilizar a área do manguezal do Cururupi, onde o lixo
foi colocado durante muitos anos consecutivos. Inclusive quando eu
voltei, ainda estava ali.

No início dos anos 1990, havia grande insatisfação da população quanto à
localização do lixão, pois o mesmo era depositado nas margens do rio Cururupi, e o
chorume escorria para o rio, que deságua na frequentada Praia do Sul.
Antonio Olimpio retornou ao governo em 1993; já encontrou pronto um estudo
preliminar para a mudança do lixo do Cururupi para o distrito do Couto, numa área
que depois, foi considerada inadequada;
Contratei então o CEPEMAR8 porque havia 6 nascentes tributárias
ao rio Santana. Colocar lixo ali seria contaminação. Foi feito novo
estudo na área entre Ilhéus e Uruçuca, nas imediações do Itariri. O
8

Serviços de Consultoria em Meio Ambiente.
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governo do estado através da Conder fez um projeto para o aterro
sanitário.

O lixão que recebia os resíduos da cidade de Ilhéus foi retirado das
proximidades do rio Cururupi, na Zona Sul da cidade, e levado para a zona norte, na
localidade denominada Itariri. De acordo com Olímpio, quando o aterro sanitário do
Itariri foi inaugurado, em 2002, não foi dada a devida importância ao projeto; os
funcionários da prefeitura não receberam o treinamento devido, o que foi decisivo
para que o mesmo se transformasse em lixão. Essas dificuldades acontecem com o
lixo da zona urbana, porque na zona rural os resíduos são jogados em qualquer
local, nas baixadas, ou no próprio rio. Os manguezais estão completamente
contaminados por lixo, segundo Olimpio, como também os lençóis freáticos.
Olímpio foi prefeito no período de 1993 a 1996. Ao sair da Prefeitura entregou
o cargo ao prefeito eleito, Jabes Ribeiro, que iniciou seu governo em 1997, tendo
governado por dois períodos consecutivos. Durante este período a Conder ficou
responsável pela construção do aterro.

2.2.1 A REQUALIFICAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO ITARIRI

Em 2002, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(CONDER) entregou à Prefeitura de Ilhéus as obras do Aterro Sanitário do Itariri. A
prefeitura não aceitou recebê-lo, por achar que este se encontrava inacabado,
carecendo de alguns equipamentos, inclusive da manta de impermeabilização, para
que funcionasse a contento. O prefeito eleito para o período 2005-2008 não deu
importância ao aterro, que logo retornou ao estado de lixão. Os catadores, que
sobreviviam do que era retirado do lixão, moravam na região do Couto, próximo ao
Cururupi; com a mudança, eles foram junto, pois aquela era sua única fonte de
renda. Lá construíram seus barracos e, nos finais de semana, voltavam para a casa
que haviam deixado no Couto.
A partir de 2008, o prefeito Newton Lima assinou contrato com a Conder, para
que fosse feita a requalificação do aterro, o que implicava na retirada dos catadores,
pois a forma de manejo de um aterro sanitário não admite estes atores.
De 2008 até 2012 foram muitas as ações, muitos os avanços e retrocessos
para conseguir que as obras do aterro fossem concretizadas, o que, efetivamente,
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ainda não aconteceu. De 2008 a 2010, o grande trabalho ficou por conta das
assistentes sociais da prefeitura, Emanuela Spindola e Maria Marta Lucas, que
trabalharam a questão dos catadores. A maioria dos atores que formavam este
grupo eram pessoas desempregadas, famílias inteiras, inclusive crianças, que
sobreviviam dos resíduos recicláveis retirados do lixo e transformados em fonte de
renda. Mas, outras pessoas a eles se juntaram, entre elas bandidos e traficantes,
não só de Ilhéus, mas também, vindos de outras regiões, o que se constituiu em
problema grave.
As assistentes sociais fizeram o cadastro das 130 pessoas que lá estavam
instaladas. Realizaram muitas reuniões com as mesmas e adquiriram sua confiança.
Enquanto a Conder agilizava as obras, que implicou em aterrar todo o lixo ali
depositado por quase dez anos e remanejar os defeitos, as assistentes sociais
trabalharam a relação com os catadores, e efetivaram a criação de uma cooperativa
– a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa
– Coolimpa, que foi concretizada com a assinatura de 80 catadores; os outros não
se interessaram em participar.
Foi no decorrer do ano de 2011 que entramos no projeto como colaboradora
e, posteriormente, como representante da Faculdade de Ilhéus, na parceria firmada
entre esta e a Coolimpa.
Enquanto as ações iam acontecendo, o jornal Diário de Ilhéus, principal órgão
de imprensa da cidade, publicava as matérias enviadas pela Assessoria de
Comunicação (Ascom) da Prefeitura Municipal. Com a leitura destas matérias,
pudemos perceber a diferença entre o que o governo diz que faz (ou vai fazer) e a
realidade. À Ascom compete divulgar as notícias, mas se elas vão ser realizadas,
não é possível garantir. A primeira notícia do nosso acervo trata das ações
emergenciais, consideradas, como suporte dado aos catadores, e das parcerias
firmadas com a Conder, com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)
e do apoio da ONG Compromisso Empresarial com a Reciclagem (CEMPRE) para a
requalificação do aterro. Esta organização não governamental foi fundada em 1992
e atua em todo o país “na promoção da reciclagem, dentro do conceito de
gerenciamento integrado do lixo”. As primeiras ações desenvolvidas para requalificar
o lixão como aterro sanitário é de ordem social, e dizem respeito aos catadores.
Atualmente, as famílias que foram cadastradas, cerca de 130, trabalham no lixão,
sendo esta sua única fonte de renda. Entre as ações previstas, diz o jornal, estão a
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realização de capacitação para ordenamento e valorização da atividade no galpão
de separação de materiais, o acompanhamento técnico e social dos catadores e a
operacionalização do espaço.
Naquela data, em março de 2011, foi firmada parceria entre os órgãos citados
acima, para dar suporte aos catadores que se transferiram para o lixão, mas que
não deveriam estar lá, em se tratando de aterro sanitário. A ONG Cempre se
comprometeu a disponibilizar equipamentos, como máquina de prensar e
empacotadeira, dentre outras, para os catadores profissionalizarem suas atividades.
Por diversas vezes, o Diário de Ilhéus noticiou avanços no projeto, o
remanejamento dos catadores e o início da construção do Galpão Provisório de
Triagem de Resíduos Sólidos. O galpão tem, como finalidade, “proporcionar maior
segurança e melhores condições de trabalho aos catadores, além de auxiliar na
adequação para a operacionalização da coleta”, segundo a notícia publicada. O
remanejamento dos catadores deveria ser provisório, visto que aqueles que não
possuem moradia seriam beneficiados pelo programa federal “Minha Casa, Minha
Vida”, como de fato foram.
Em janeiro de 2012, foi publicada uma notícia que tratava da “assinatura da
ordem de serviço das obras do aterro sanitário”, realizada pelo prefeito municipal na
sede da Conder, em Salvador. Com a assinatura, aconteceria “o início imediato das
obras de recuperação física e ambiental da área para implantação definitiva do
aterro sanitário do Itariri”. A notícia afirma ainda que, desde a assinatura do convênio
entre a Prefeitura Municipal e a Conder, em 20 de novembro de 2008, muitos
avanços foram conquistados. Pelo convênio, cada entidade ficará encarregada de
realizar sua parte nos compromissos firmados: a prefeitura, a Conder, a Coolimpa,
como também a Prefeitura de Uruçuca, que utiliza a área para descartar seu lixo.
Outro grande avanço anunciado refere-se ao atendimento à demanda social
que a causa apresenta, o prefeito Newton Lima assinou o termo de concessão e
uso, permitindo que a Coolimpa utilize, pelo período de 20 anos, a área do aterro
sanitário do Itariri, para construção de galpões de triagem, separação, prensa e
comércio de resíduos sólidos. A iniciativa foi mais um passo, segundo os envolvidos,
para a consolidação do Programa de Coleta Seletiva na cidade. Afinal, “lixo
sustentável tem de ser utilizado como recurso, e não desperdiçado” (Steven
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Cohen)9. De acordo com o jornal, a etapa seguinte para a consolidação do aterro
sanitário deveria ser a implantação de um programa de coleta seletiva de resíduos
sólidos, a ser desenvolvida na zona sul da cidade. Foi através desse projeto que
entramos no programa, trabalhando junto às escolas ali situadas.
Acompanhamos, durante o ano de 2012, todas as ações relativas às
iniciativas tomadas pelas instituições que compõem a Parceria Público Privada, no
sentido de requalificar o Aterro do Itariri, e dar uma forma de vida mais digna aos
catadores que viviam no antigo lixão.
Frequentemente eram publicadas notícias sobre a obra que estava sendo
realizada no aterro, tais como “as obras de requalificação do aterro sanitário de
Itariri, que incluem serviços de recuperação física e ambiental, encontram-se em
ritmo acelerado” (25.02.2012). A obra foi orçada em R$ 2,5 milhões, numa
intervenção resultante da parceria da Prefeitura de Ilhéus com o Governo do Estado,
através da Conder.
No momento, dizia a notícia, cerca de 20 operários da Itatiaia Engenharia,
empresa vencedora da licitação pública montada pelo Governo do Estado, realizam
a retirada de uma imensa camada de lixo para, na sequência, iniciarem o trabalho
de terraplenagem. Segundo o projeto, ao todo, o aterro sanitário terá quatro áreas:
pátio de compostagem (conjunto de técnicas aplicadas para controlar a
decomposição de materiais orgânicos), resíduos hospitalares, resíduos sólidos e
lagoa de tratamento de chorume (líquido originado de processos físicos, químicos e
biológicos da decomposição de resíduos orgânicos). De acordo com as primeiras
estimativas, as obras deveriam ser concluídas no prazo máximo de um ano.
Segundo a notícia, o prefeito Newton Lima considera a implantação do aterro
sanitário do Itariri um grande avanço para a cidade, uma vez que, além de garantir
uma melhor qualidade de vida para os catadores de material reciclável, também vai
possibilitar uma destinação adequada para os resíduos sólidos de Ilhéus, como,
inclusive, determina a legislação. O secretário de Governo, Alisson Mendonça,
complementa afirmando que Ilhéus será um dos primeiros municípios da Bahia a
contar com um aterro sanitário dentro das normas ambientais. “Além disso, a cidade
já está desenvolvendo um Programa de Coleta Seletiva, realizado através de uma
parceria entre o poder público e a sociedade organizada”, afirmou.
9

Steven Cohen – diretor executivo do Earth Institute da Universidade de Columbia, consultor da Agência
Americana de Proteção Ambiental.
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Após um ano e meio da publicação desta matéria, nada caminhou como
deveria, a coleta seletiva está sendo realizada de forma precária e o aterro continua
sendo lixão, tendo, inclusive, catadores atuando lá dentro.
Apesar de todo o otimismo demonstrado pelos políticos e governantes
envolvidos na ação, acreditamos que não há muito a comemorar, pois, de acordo
com Leonard:
Nos Estados Unidos, 64,5% do resíduo sólido urbano vai parar em
uma grande cratera escavada no chão, o lixão. Os lixões não ficam
mais a céu aberto, contam com forração e sistemas para recolha do
líquido que escorre do material (chorume), e aí temos o que se
chama de “aterro sanitário”. “Aterro sanitário” soa melhor que “lixão”,
mas é tudo a mesma coisa: apenas um buraco cheio de lixo que fede
e expele líquidos (LEONARD, 2011).

Quando analisamos com cuidado, as notícias publicadas pelo jornal e
oriundas de relises distribuídos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura,
podemos perceber que elas se repetem como se fosse novidade, acrescidas de
outras informações, dando a perceber que as obras estão sendo realizadas e os
próximos passos estão prestes a acontecer, é questão de pouco tempo.
Assim, a notícia da doação da área (com 5.900 m 2), para construção do
galpão de triagem foi novamente publicada, acrescida do comentário “o próximo
passo é a instalação do maquinário necessário, como prensas, balanças e
equipamentos de proteção individual, que será doado por um conglomerado de
empresas multinacionais”. Segundo a depoente, o trabalho da cooperativa deve
começar neste primeiro semestre (2012), envolvendo a triagem de material
reciclável, como vidro, plástico e alumínio, a prensagem e a posterior
comercialização.
A presidente da Coolimpa, Dezimeire Santos, entende que a concessão da
área do Itariri é a realização de um sonho e, sobretudo, a certeza de que os
recicladores poderão, a partir de agora, atuar com maior dignidade, haja vista “que
desenvolverão seus trabalhos em um espaço próprio e dentro das condições
necessárias para um melhor aproveitamento dos materiais coletados”. Ao lado de
Emanuela Spínola, a também assistente social Maria Marta de Lucas, assinala que
“a cidade inaugura um novo momento, capaz de garantir uma melhor qualidade de
vida para a população, e mais dignidade, respeito e melhores condições de vida e
de trabalho para os catadores”, enfatiza.
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Por sua vez, em encontro recente, a coordenadora de Gestão de Resíduos
Sólidos da Conder, Ana Cristina da Purificação, destacou o empenho da Prefeitura
de Ilhéus em todas as etapas de implantação do aterro sanitário de Itariri. Nada
disso aconteceu. O galpão ficou pronto, mas até o momento não foi utilizado pelos
catadores e, em agosto de 2013, quando escrevemos estas linhas, o aterro não
tinha deixado de ser lixão.
Quanto à implantação da coleta seletiva, que seria o passo seguinte, está
acontecendo, mas carecendo de inúmeras ações. E só acontece porque tem um
grupo de voluntários promovendo e se empenhando nas ações necessárias. O
projeto piloto teve início na Zona Sul, mas será estendido a todo o município. Como
parte dessa ação, tem sido executada, desde 2011, uma campanha de coleta de
embalagens longa vida. A população da Zona Sul vem participando ativamente da
coleta dessas embalagens, que estão sendo doadas à Coolimpa. Através de uma
parceria com a empresa Tetrapak, os produtos serão trocados por telhas fabricadas
com material reciclado, que servirão para cobrir o futuro galpão de recepção e
triagem de materiais recicláveis da cooperativa.
No decorrer do ano de 2012, acompanhamos todo o processo de
requalificação do Aterro Sanitário do Itariri, inclusive conseguimos firmar uma
parceria, e um contrato de colaboração foi assinado pela Instituição em que
trabalhamos, a Faculdade de Ilhéus, no sentido de oferecermos suporte técnico aos
catadores

nas

seguintes

áreas:

administração,

ciências

contábeis, direito,

enfermagem e nutrição. Conseguimos realizar três encontros com eles, quando
oferecemos palestras e oficinas de artesanato. Estava tudo indo muito bem, mas,
como muitas coisas que acontecem no Brasil, no final do mandato do antigo prefeito,
que havia se comprometido com os catadores, o contrato “deu para trás”. O prefeito
deixou o governo sem honrar os compromissos financeiros assumidos, os catadores
foram abandonados à própria sorte, tendo retornado ao lixão e à condição de
catadores. O novo prefeito, Jabes Ribeiro, ainda não deu resposta a essas
questões, ainda que seis meses tenham se passado da sua posse, alegando falta de
recursos, e o projeto voltou à estaca zero.
Quanto ao galpão construído pela Conder em terreno doado pela prefeitura,
em 2012, no final do mandato do prefeito, enquanto as parcerias com a prefeitura
desandavam, o prédio, que estava pronto, foi invadido, e o que poderia ser
comercializado foi roubado, e, o que é pior, os catadores da Coolimpa se disseram
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ameaçados e recusaram qualquer possiblidade de trabalhar no galpão, uma das
peças fundamentais para a consolidação do processo da Coleta Seletiva.

2.3

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Chamamos de ações institucionais aquelas implementadas pelas principais
instituições da Região: a UESC, a mais importante instituição de educação superior
da Região, e a Maramata, criada com a finalidade de cuidar da EA no município de
Ilhéus. Acreditamos que os programas que devem nortear as ações ligadas à EA e à
preservação do meio ambiente deveriam partir destas instituições.
Nas visitas que realizamos às duas instituições pudemos perceber que ainda
há muito para ser feito.

2.3.1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

Para saber sobre as ações realizadas pela Universidade Estadual de Santa
Cruz (UESC) em relação às questões ambientais, procuramos estabelecer contato
com diversos setores da Instituição. O primeiro ao qual nos dirigimos foi o Colegiado
do Prodema (Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) que
participa

de

uma

rede

regional

de

programas

de

pós-graduação

em

Desenvolvimento e Meio Ambiente, reunindo, atualmente, oito IES públicas do
Nordeste, que oferecem os cursos de mestrado e doutorado. Estas instituições estão
localizadas em diversos estados, sendo que, da Bahia, somente a UESC faz parte.
No nível de mestrado, cada IES possui linha de pesquisa própria, no de doutorado
os programas compartilham parte da estrutura curricular, relativa às disciplinas
obrigatórias, desenvolvendo várias atividades acadêmicas conjuntas.
O programa tem como meta, de modo geral, a formação de profissionais com
base

interdisciplinar

na

área

de

Ciências

Ambientais,

para

atuarem

no

enfrentamento dos “problemas ambientais oriundos de desequilíbrios nas relações
entre sociedade, natureza e desenvolvimento, apoiada em novos paradigmas
científico-filosóficos que emergiram com a crise ambiental” (sítio da UFPB).
A UESC apresenta, como proposta, uma abordagem de temas da “mais alta
relevância para o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais úmidas,
especialmente a região Sudeste da Bahia” (sítio da UESC). Esta IES oferece duas
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áreas de concentração: Conservação da Biodiversidade e Planejamento e Gestão
Ambiental no Trópico Úmido. Por se tratar de uma abordagem interdisciplinar, seu
alunado é composto por profissionais oriundos das mais diversas formações.
Fazer contato com os professores da UESC, retirar deles informações, não foi
tarefa fácil. Numa reunião com o Grupo de Trabalho (GT) da Coleta Seletiva, pela
primeira vez, segundo a representante da CONDER, um representante da UESC
compareceu à reunião, apesar dos inúmeros convites. Conversamos com aquele
professor que, naquele momento, se mostrou bastante disponível em atender
nossas

solicitações.

Entretanto,

ao

procurá-lo,

nos

diversos

telefones

disponibilizados, através de e-mail, ou em sua sala na instituição, jamais
conseguimos encontrá-lo novamente. Por conta desta dificuldade, não pudemos
receber nenhuma informação daquele professor, que segundo informações seriam
preciosas.
Em dezembro de 2012, entrevistamos uma professora do Departamento de
Filosofia e Ciências Humanas e titular da disciplina Educação Ambiental no
Mestrado do Prodema, buscando conhecer as práticas realizadas na disciplina.
A professora, que responde há dois anos pela disciplina Educação Ambiental
no mestrado, esclareceu que não existe uma ação institucional, por parte da UESC,
em relação à disciplina Educação Ambiental. A mesma faz parte da matriz curricular
do Mestrado, mas não é feita nenhuma relação com a prática, no sentido de
aplicação da teoria estudada. O máximo que acontece são ações pontuais, apoio
organizado a algumas iniciativas e projetos dos mestrandos que contemplam o
assunto.
No momento, esta professora está envolvida em um projeto que vem sendo
desenvolvido em Olivença, bairro de Ilhéus, que dista 16 km da sede, e mais de
trinta da UESC. A localidade é uma Estância Hidromineral, e suas terras são
oriundas de antigo aldeamento indígena. Próximo à localidade, que é explorada
turisticamente, existe uma aldeia de índios, autodenominados e classificados como
tupinambás, que buscam retomar suas origens e sua cultura. A docente entrevistada
está desenvolvendo um projeto, com seus alunos, ligado à educação indígena.
Estão envolvidos alunos da Educação Infantil e projetos de ensino; neste projeto
está incluída a possibilidade de pensar a EA na aldeia.
Um dos alunos que desenvolve o projeto, juntamente com a professora,
Gabriel, está trabalhando as crianças da pré-escola indígena. Eles desenvolvem
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trabalhos no sentido de tirar os alunos de dentro da escola, para conhecer melhor o
seu entorno e a natureza.
Professora e aluno reclamaram das condições da escola, afirmando que “a
escola é péssima”, com enorme carência. No momento, eles buscam resgatar a
etnia tupinambá. E o trabalho que realizam é feito, sempre, com ações pontuais.
Pudemos observar que, entre as ações efetivadas, destaca-se a busca das raízes
culturais daquelas pessoas, que não têm conhecimento de suas origens.
Ao perguntar sobre que tipo de ações são desenvolvidas no bairro do
Salobrinho, vizinho à Universidade, a Professora respondeu que não tem
conhecimento, mas que em Educação Ambiental, não sabe de nenhuma
interferência. Aconselhou-nos a procurar o Departamento de Educação.
Estivemos com a Coordenadora do Colegiado de Educação, que nos
informou que está havendo uma mudança na matriz curricular e nos objetivos do
Curso de Pedagogia, em que a ênfase será para a atuação na Educação Infantil.
Existe a possibilidade de oferta de uma disciplina “Educação, Cultura e Meio
Ambiente”, mas ainda não há previsão de oferta. Ao consultarmos a professora
Gilvânia Nascimento, a mesma afirma que existe a disciplina Educação Infantil,
Natureza e Sociedade.
A UESC apresenta alguns problemas em relação às questões ambientais. Em
relação ao lixo que produz, não existia, até o momento da nossa pesquisa, interesse
em reciclá-lo, ou efetivar qualquer projeto nesse sentido. De acordo com o primeiro
professor com quem tivemos contato, a instituição doa todo o lixo reciclável
produzido pela Instituição, para os catadores da Bananeira, bairro pobre situado na
periferia da vizinha cidade de Itabuna; os catadores de materiais recicláveis da
Bananeira desenvolvem projeto nesta área.
Um problema que consideramos grave diz respeito aos dejetos produzidos
pela instituição universitária, que abriga Mestrado e Doutorado em Meio Ambiente,
como também pela água utilizada na IES.
Sabemos, de longa data, que um proprietário de terras, vizinho à UESC,
chegou a entrar com um processo contra a Universidade, porque esta jogava os
dejetos por ela produzidos em um ribeirão, que corta as terras deste cacauicultor,
que é tributário do principal rio regional, o Cachoeira. Foi assim que enviamos uma
mensagem eletrônica a um dos filhos deste fazendeiro, já falecido. Diz a mensagem:
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Prezado Geraldo,
Eu me lembro que havia um problema entre seu pai e a UESC, em relação aos dejetos
gerados pela universidade e jogados em um rio que passa na fazenda de vocês.
Vocês ainda têm esta fazenda? O problema já foi resolvido? Gostaria de saber do assunto,
pois estou fazendo uma pesquisa na área ambiental.

Dois dias depois recebemos a resposta, que se segue.
Prezada professora,
Sim, nós ainda somos proprietários. Não o problema não foi resolvido. Ainda são lançados
diversos dejetos no ribeirão. O riacho era represado e, há mais de 10 anos, a represa foi
aberta por conta dessa situação.
Nós não temos conhecimento se há algum tratamento de parcela do esgoto ou qual a origem
específica. Sabemos, com firmeza, que o ribeirão sai da nossa fazenda limpo, entra no
território da UESC, passa canalizado por debaixo das construções e retorna para a nossa
fazenda com despejos.
Temos as seguintes informações, não confirmadas: que há despejo de esgoto biológico, que
há despejo de esgoto laboratorial, que o esgoto do hospital veterinário é tratado.
Em tempo de chuva, melhora um pouco, por causa do volume de água do riacho; em tempos
de estiagem, acontece o contrário. Em tempos de férias escolares, melhora pelo baixo uso,
em tempos de intenso estudo, acontece o contrário.
Caso deseje fazer pesquisa nas águas (antes de entrar no terreno da UESC e após a saída),
também é possível.

Figura 2: Foto tirada na fazenda vizinha à UESC (ao fundo), dos tubos de saída do ribeirão.
Fonte: (a autora)
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Figura 3: Tubos de passagem da água em terreno da UESC (detalhe da foto anterior)
Fonte: (a autora)

Diante dos fatos, podemos afirmar que, nossa principal instituição de ensino,
motivo de orgulho para toda a Região, não faz o dever de casa em relação às
questões ambientais. Parece-nos contraditório que uma instituição de ensino e
pesquisa cometa semelhante desatino face à questão ambiental. O significado deste
descaso demonstra que a própria questão ambiental não representa motivo de
preocupação para um número significativo de pessoas, confirmando nossa tese de
que não existem ações que demonstrem a necessidade de mudança em relação à
EA e à preservação ambiental.
Sabíamos, de alguma forma, que esta era a realidade da UESC, mas não
imaginávamos o teor da gravidade que estes fatos representam: uma professora da
disciplina Educação Ambiental, que “não sabe” se alguma ação ambiental é
realizada; uma instituição pública que despeja esgoto no ribeirão, sem que seus
principais dirigentes tomem as providências necessárias; um Departamento de
Educação que não tem nada planejado quanto à inclusão de Educação Ambiental
em seu currículo. O que podemos esperar desta realidade? Talvez esta indiferença
generalizada seja o maior problema a ser enfrentado.
Posteriormente a estas constatações, já no ano de 2013 retornamos à UESC
para conversar com outros atores. Estivemos com dois funcionários da IES, dos
quais preferimos omitir os nomes. Ambos trabalham na área administrativa. O
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primeiro deles procurou nos ajudar no sentido de obter informações sobre o assunto
abordado, mas, apenas confirmou nossa pesquisa do ano anterior. Passado um ano,
nenhuma providência foi tomada. O segundo, que está realizando pesquisa de
mestrado sobre os resíduos sólidos da Instituição, afirmou que não há projeto para
descarte dos resíduos sólidos, nem também interesse específico sobre o assunto.
O lixo produzido pela IES, segundo o mesmo, é colocado em um depósito,
sendo recolhido pela Prefeitura de Ilhéus. O lixo produzido nos laboratórios é
entregue a uma empresa localizada em Itabuna, para incineração. O hospital
veterinário possui forno crematório, entretanto, a água oriunda do que é lavado nas
pias dos laboratórios, vai para a rede, que conforme havíamos apurado, tem como
destino o rio Cachoeira. Segundo o depoente, existe um projeto em andamento para
tratar esta água que sai das pias dos laboratórios.
Ao ser questionado sobre o destino dado às lâmpadas usadas e impróprias
para uso, o depoente afirmou que as mesmas são levadas para descarte pela
empresa que leva o material para incineração.
A Universidade Estadual de Santa Cruz é uma Instituição que tem crescido
bastante, tem aumentado o número de cursos, talvez por isso não consiga resolver
estes problemas que, atualmente, são considerados graves, mas que não o eram há
muito pouco tempo. Certamente algumas pessoas do seu quadro percebem a
necessidade de mudar esta realidade, o que efetivamente ainda não aconteceu.
Assim, com o objetivo de resolver problemas ligados ao lixo, foi criado, e está
em fase de regularização, o Núcleo de Resíduos e Sustentabilidade (NURES)10,
vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz, que tem caráter permanente e
interdisciplinar; seu principal objetivo é desenvolver estudos, diagnósticos, projetos,
cursos, treinamentos e consultorias no âmbito da gestão dos resíduos sólidos. O
projeto do Núcleo surgiu após alguns atores, envolvidos na organização da sexta
edição do Seminário de Impactos Ambientais (SEMEIA-UESC), cujo tema foi
resíduos sólidos, perceberem a necessidade de dar continuidade às ações voltadas
para a adequação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a partir do
apoio da Universidade.

10

O NURES, no que se refere à documentação, está em fase de tramitação, mas o grupo já
desenvolve atividades desde janeiro de 2013 (Makelly Wickert Martinhago – membro do NURES).
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Do Núcleo, composto por membros efetivos, fazem parte professores e
pesquisadores vinculados aos departamentos de Ciências Agrárias e Ambientais
(DCAA), Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), Ciências Jurídicas (DCJUR),
alunos do mestrado e doutorado do Programa Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente e colaboradores também formados pelo mesmo programa.
De acordo com informações dadas por uma componente do grupo, as
finalidades e os objetivos do Núcleo são: a) Desenvolver e apoiar atividades
relacionadas ao gerenciamento dos resíduos e efluentes da Universidade e dos
municípios localizados na sua área de influência; b) Elaborar estudos, diagnósticos,
indicadores; c) Montar e gerenciar bancos de dados de resíduos e efluentes em
nível municipal, distrital, local e institucional; d) Auxiliar os municípios na elaboração
dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico; e)
Desenvolver estudos, diagnósticos e projetos em: resíduos, coleta seletiva de
resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis e
logística reversa; f) Promover cursos, treinamentos e eventos relacionados à
temática do saneamento, resíduos sólidos e produção e consumo conscientes; g)
Apoiar

municípios

nos

aspectos

educacionais,

legais,

tecnológicos

e

socioeconômicos no Saneamento Básico e na Gestão e Gerenciamento de
Resíduos Sólidos; h) Elaborar material didático e de divulgação relacionados ao
saneamento ambiental, aos resíduos sólidos e à produção e consumo conscientes; i)
Congregar

professores,

servidores

técnico-administrativos

e

estudantes

universitários das diversas áreas do conhecimento que tenham interesse nas áreas
de atuação do Núcleo.
Apesar de ainda se encontrar em formação, o NURES já desenvolve ou
desenvolveu algumas ações pontuais, tais como: elaborou uma cartilha sobre a
PNRS, desenvolveu um folder educativo sobre como manejar os resíduos sólidos
domésticos; confeccionou painéis explicativos sobre coleta seletiva e formas de
compostagem; informações sobre EA e a respeito de compostagem e entrega de
folder educativo no evento Aleluia Ilhéus, em abril de 2013; coleta seletiva com
lixeiras educativas (em burrinhos) e sensibilização ambiental nos 4 eventos do São
João nos bairros de Serra Grande; implementação provisória da coleta seletiva em
Serra Grande - foi construído um galpão provisório e a coleta é realizada
semanalmente, por um catador em um carrinho de tração humana próprio; Realiza
semanalmente oficinas com a comunidade sobre diversos assuntos da temática
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resíduos sólidos; desenvolveu um projeto sobre a construção do Diagnóstico e Plano
Intermunicipal de Uruçuca e Ilhéus, na Bahia.
Atualmente o NURES está desenvolvendo um projeto para adequação da
gestão de resíduos sólido do Distrito de Serra Grande, Uruçuca, Bahia.
O Núcleo é uma iniciativa do Professor Doutor José Adolfo de Almeida Neto,
da UESC, juntamente com outros atores ligados à Instituição. Atua principalmente
no distrito de Serra Grande, local que se dedica à atividade turística e está
localizado entre Ilhéus e Itacaré.
Ainda em 2013, quando da qualificação, fomos aconselhadas a procurar uma
professora do Departamento de Ciências da Educação, que trabalha com políticas
públicas na UESC, para não deixarmos uma questão de tal gravidade em aberto. A
professora nos concedeu uma entrevista de vinte minutos (quatro laudas), mas
deixamos de publicá-la porque não recebemos autorização da mesma; apenas
colocaremos algumas partes do seu depoimento, que entendemos não haver
problema.
Primeiramente devemos salientar que Educação Ambiental não é sua área
específica, mas Políticas Públicas para a Educação na UESC.
A professora se referiu a um projeto do Ministério Público Estadual, de autoria
de um Promotor Público, Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação, que exerce suas
atividades em Itabuna: “O Ministério Público e os objetivos do milênio” 11. Ele é
promotor de justiça e professor do Departamento de Direito da UESC e o Colegiado
de Pedagogia participou da elaboração do projeto. Recentemente, o projeto recebeu
uma premiação nacional por conta dos resultados, não só na cidade de Ilhéus, mas
no Estado da Bahia, e que tem servido de modelo para outros estados copiarem. O
projeto tem como objetivo fazer uma relação entre educação, meio ambiente e
saúde e um dos pilares desse projeto é a versão do meio ambiente (educação e
meio ambiente), sobretudo a relação do homem com o local em que ele vive.
Não sabemos, pois não temos nenhuma informação dada pelos membros da
direção das escolas que pesquisamos, quanto à apresentação deste projeto nas
escolas da Zona Sul de Ilhéus. Ao retornarmos às escolas para desenvolver nossas
ações, é que teremos condições de saber mais sobre o assunto.

11

Informações sobre este projeto podem ser encontradas no sítio do Ministério Público da Bahia.
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Temos plena consciência de que os problemas ambientais não estão somente
nas escolas, mas, em todos os lugares, e na sociedade como um todo; por isso a
perspectiva do nosso trabalho é trabalhar a sociedade pela via do aluno. O MP de
Ilhéus tem, também, uma iniciativa muito interessante, que é pontual de Ilhéus, o
jornal Ecokids. O jornal é financiado pelo MP, é elaborado pelos alunos e
professores das escolas escolhidas, e contempla escolas públicas e privadas, uma
de cada vez.
A professora que entrevistamos se refere com muito carinho ao trabalho
realizado pelo professor Emerson de Lucena, da UESC, que é um trabalho de
grande importância; nós já ouvimos falar bem do trabalho deste professor, mas
nunca conseguimos encontrá-lo, apesar das várias tentativas que fizemos.
Fomos informados sobre as conferências de educação que aconteceram
recentemente na Bahia. Dos 417 municípios, 389 realizaram a conferência; dos 7
eixos discutidos, o que se refere a Educação, Trabalho e Desenvolvimento
Sustentável ficou em segundo lugar na preferência dos participantes das diversas
conferências. Como existe uma grande preocupação sobre o assunto, esperamos
que seja possível dar andamento às questões ambientais no campo da Educação,
não só com relação à UESC, mas também, com relação a todas as instituições de
ensino, sejam elas de Nível Fundamental ou Superior, públicas ou privadas.

2.3.2 UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA
Em 14 de março de 1997, foi criada a Universidade Livre do Mar e da Mata –
MARAMATA - que veio inovar em relação aos estudos e às ações de preservação
do meio ambiente.
Em entrevista concedida pelo seu fundador, o Prof. Soane Nazaré de
Andrade, ele afirmou que a motivação que encontrou para idealizar a Maramata foi:

O mundo inteiro se conscientizou da necessidade urgente de
preservar o meio ambiente como condição de sobrevivência da
nossa espécie neste planeta tão explorado e de tão evidentemente
limitados recursos. As necessidades cresceram e crescem, a
população cresce, e cresce o nosso dever de atender essas
necessidades, inclusive no que diz respeito a populações antes
desprezadas. O uso inteligente e criativo das riquezas naturais é uma
imposição evidente para a qual não podemos permanecer
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indiferentes, como se nada nos dissesse respeito (depoimento
enviado por e-mail em 17.fev.2013).

O idealizador da Instituição afirma que a finalidade da mesma é “alertar a
todos, mulheres e homens, jovens e crianças, da necessidade urgente de ensinar
que os recursos naturais não são eternos”[...]; precisamos compreender que a
utilização destes recursos deve ser feita racionalmente. E ainda que, “entre os
deveres da humanidade, está o dever, que eu diria sagrado, de impedir que o meio
ambiente se transforme em caos, onde não haja mais lugar para a vida humana, ou,
generalizando, para a vida de um modo geral”.
Segundo o depoente, um dos fundadores da Fespi12, embrião da UESC, a
Maramata foi concebida “no modelo da universidade do meio ambiente criada no
Paraná por Jaime Lerner”. Para conseguir implantar a ideia, e para que a mesma
saísse do papel, ele procurou as lideranças, não só ilheenses, mas de toda a Região
Cacaueira. Ele afirma que foi fundamental o apoio do prefeito eleito para o período
de 1997 a 2000, Jabes Ribeiro, que assumiu o compromisso de lutar pela
implantação da “novidade” ambiental, como forma de buscar a preservação do meio
ambiente na cidade de Ilhéus. As bases jurídicas da Fundação Universidade Livre
do Mar e da Mata, Maramata, numa ação simbólica, foi levada em caminhada, fruto
de uma manifestação cultural, “até a Praça Castro Alves, e ali, aos pés do
monumento ao poeta”, teve seu lançamento efetivado (Nazaré, 2013). A sede da
Instituição foi construída em área privilegiada, “aos pés do Morro de Pernambuco”,
entre a baía do Pontal e o Oceano Atlântico, no local chamado Nova Brasília.
Pedimos ao Prof. Soane que dissesse quais as expectativas que ele tem
sobre a Instituição, ao que respondeu:
Espero da Maramata que mantenha viva a chama do ambientalismo.
É extraordinário que aquelas crianças, que hoje já são jovens, e que
se organizaram em Soldados do Mar e da Mata, chamados
“Meninos Guerreiros do Mar e da Mata”, tomaram a si a
responsabilidade de plantar árvores e criar um belo jardim onde só
havia uma área degradada, totalmente abandonada, depósito de lixo,
trazendo risco para os moradores circunvizinhos. Foi dali que
partiram as “Canoagens Rumo ao Mato Virgem”, recordando a
visita a Ilhéus do Príncipe Maximiliano de Habsburgo, em 1860, e as
12

Fespi – Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, fundada em 1974 com a junção da
Faculdade de Direito de Ilhéus, da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Economia, ambas de
Itabuna. Foi transformada em instituição pública estadual em 1991, passando a ser denominada
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC.
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cavalgadas na Pista de Magali, reconstituindo o episódio histórico da
presença e das peripécias do aventureiro gaúcho Sebastião Magali,
no início do século passado. Assim, a Maramata preserva o meio
ambiente e marcantes, embora esquecidos, episódios da história de
Ilhéus e do nosso povo. Faz cultura, portanto.

Em março de 2012, fizemos uma primeira visita à sede da Maramata, na
Nova Brasília, local de moradia de antigos pescadores. Logo ao chegar, chamou
nossa atenção a figura de um homem de meia idade, muito branco, de barba grande
e com aspecto um tanto mal tratado. O Sr. Norberto é um alemão que reside no
Brasil há seis anos e costuma, acompanhado de um velho cão vira-lata, sair catando
materiais recicláveis em uma carroça puxada por um cavalo. Conversamos um
pouco e ele disse que tudo o que pode ser aproveitado, desperta seu interesse;
coisas como lâmpadas, plástico, papel, papelão e tudo o que pode ser
reaproveitado. Ele anda pelo seu bairro e adjacências com sua carroça, recolhendo
material reciclável de toda ordem. Sua proximidade com a Maramata é fruto dos
objetivos da Instituição, onde os moradores colocam seu lixo reciclável e o alemão
tem o hábito de ir buscá-lo, transformando-se em catador.
A criação desta Instituição representa um grande avanço, mas é possível
perceber que ela ainda não conseguiu atingir seus objetivos. As pessoas não
compreendem seu real significado, muitos entendem que se trata apenas de um
local para o prefeito, seja ele qual for, transformar em “cabide de emprego”, sendo
comum, de tempos em tempos, parte da população pedir sua extinção.
A Maramata foi criada com o objetivo de esclarecer a população sobre os
problemas ambientais, como também relembrar fatos históricos ligados à formação
da cultura e do povo ilheense. Das ações previstas, constavam palestras e
pesquisas na área ambiental e visitas orientadas ao museu, feitas por alunos das
escolas públicas.
É válido ressaltar que, apesar do local privilegiado, a Maramata foi construída
numa área abandonada e degradada. Ali se construiu um pequeno prédio para
abrigar a Instituição, uma autarquia administrada pela Prefeitura Municipal, cujo
diretor-presidente é indicado pelo prefeito e tem status de secretário. Quando a
Maramata foi criada, também o foi o Museu do Mar e da Mata, em que o acervo era
formado por peças doadas pelos cidadãos ilheenses, por artesanato confeccionado
pelos artesãos locais, como também foi criada uma pequena biblioteca com livros de
autores locais, que eram emprestados às pessoas da comunidade. Depois que o
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professor Soane deixou a diretoria da Instituição, em 2004, o museu, que ficava em
prédio alugado, perdeu grande parte do seu acervo e foi transferido para a sede, que
não tem espaço suficiente para alocá-lo.
A principal atividade da Maramata, após sua fundação, era lidar com a
comunidade do seu entorno, por meio de ações de EA, tais como a criação do grupo
dos Meninos Guerreiros do Mar e da Mata, ações de limpeza das praias, aulas de
capoeira, e do plantio das árvores e do jardim da Maramata.
Atualmente o acervo do museu foi reduzido, não existe planejamento para
suas ações e a verba que contempla a Instituição é suficiente apenas para pagar o
salário do diretor-presidente, da diretora financeira (ambos indicados), de um
funcionário da prefeitura, que é concursado e está lá por empréstimo, e de uma
secretária. Em termos financeiros, a Maramata não tem condições de realizar quase
nada, segundo informações de seus funcionários.
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“Perto da minha casa tem um rio cheio de lixo”.
(Dádiva, 15 anos)
“Minha rua tem muito lixo e tem um lugar lá cheio
de garrafa pet e ninguém reaproveita”.
(Ramon, 13 anos)
“Eu amo o meio ambiente e faço de tudo para
cuidar dele”.
Ingrid (12 anos)

127

3

CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo que realizamos obedeceu a uma série de ações
planejadas previamente. A primeira delas foi a observação que fizemos nas escolas.
Iniciamos nossa observação visitando cada uma das 12 escolas pesquisadas.
O olhar que utilizamos, ao visitar as escolas, foi aquele de buscar as questões
ligadas ao meio ambiente, tais como área construída, área de lazer, tamanho das
salas de aula, instalações sanitárias, instalações elétricas, limpeza e tratamento
dado ao lixo. A diferença entre as escolas particulares que conhecemos, e as
públicas, que visitamos, nos deixou em estado de angústia e questionando sobre de
que forma poderíamos trabalhar no sentido de melhorar o quadro que se apresenta,
principalmente naquelas escolas localizadas em regiões periféricas da cidade.
Algumas escolas funcionam em prédios próprios (do Estado ou da prefeitura),
algumas destas, em prédios adaptados; mas, algumas estão funcionando em
prédios alugados, completamente inadequados para o bom funcionamento de uma
escola. Escolas com salas pequenas, pouca luminosidade e pouca ventilação, às
vezes com calor insuportável.
Em

seguida,

após

conversarmos

com

diretores,

coordenadores

ou

supervisores, dependendo da disponibilidade de cada um, retornamos às escolas
para aplicar as entrevistas com um deles.
Na sequência, levamos os questionários para aplicar, primeiro com os
diretores ou responsáveis pela escola, depois com os alunos. Esta fase foi mais
trabalhosa por causa do número de pessoas envolvidas. Foram aplicados 412
questionários, de acordo com a orientação da professora Maria Lúcia Leite,
especialista em Estatística, alguns preenchidos como questionário, outros, em
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menor quantidade, transformados em formulários, conforme explicação colocada
nos procedimentos metodológicos, em que o questionário é constituído por
perguntas que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do pesquisador,
e o formulário é um roteiro de perguntas apresentadas pelo entrevistador com as
respostas do pesquisado (Lakatos e Marconi, 2001, p. 107).
Em nossa primeira visita a cada escola, tínhamos conversas informais com os
professores buscando compreender a percepção de cada um a respeito do meio
ambiente e suas questões. Com os professores não realizamos entrevistas, apenas
conversamos, por causa das dificuldades provocadas pelo horário das aulas, greves
e paradas. Alguns se mostraram entusiasmados, acreditando na possibilidade de
uma ação efetiva e eficaz em relação ao meio ambiente. Estes apresentam certa
fragilidade diante das impossibilidades que se apresentam: eles querem atuar, mas
quase nunca recebem o respaldo e os instrumentos de que necessitam. Alguns não
demonstram interesse ou credibilidade nas questões que são colocadas.
Com os diretores das escolas realizamos o preenchimento de formulários; e
com os gestores da educação e das outras áreas, realizamos entrevistas gravadas.
Um dos objetivos do nosso trabalho é o de pesquisar quais as ações
efetuadas nas escolas de Ilhéus, mais precisamente, aquelas situadas na Zona Sul,
que contemplam as determinações incluídas na Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999,
através de instrumentos de pesquisa indicados anteriormente. Assim, procuramos
observar a possível integração entre o poder público, as instituições de educação
formal e a sociedade de modo geral, posto que o assunto não deve ser segmentado,
mas abordado em todos os seus aspectos.
Nos meses de abril e maio de 2012, realizamos as visitas às escolas
escolhidas para concretizarmos a pesquisa. Um fator determinante na escolha das
escolas foi que, nos meses em que as iniciamos, as escolas estaduais estavam em
greve. Deixamos estas escolas para quando houvesse o retorno às aulas e
procuramos as escolas municipais.
Cada vez que íamos às escolas procurávamos fazê-lo em um turno completo
para que pudéssemos observar tudo o que era necessário. E, como a maioria das
escolas trabalha os três turnos, cada escola foi visitada várias vezes.
A primeira informação obtida foi quanto ao número de alunos por escola,
conforme as tabelas a seguir:
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ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCALIZAÇÃO

N° DE ALUNOS

CAIC DARCY RIBEIRO

URBIS

1112

BARÃO DE MACAÚBAS

PONTAL

264

MUNICIPAL DO PONTAL

PONTAL

365

CENT. EDUC. FÉ E ALEGRIA

N. SRA. DA VITÓRIA

623

PROFA. GISÉLIA SOARES

BARREIRA

300

CENT. COM. NELSON OLIVEIRA

NELSON COSTA

395

D. VALFREDO TEPE

N. SRA. DA VITÓRIA

333

CRECHE D. EDUARDO

PROA

190

TOTAL DE ALUNOS

3.582

Tabela 1: Fonte (escolas pesquisadas)

As escolas administradas pelo município são em maior número, porém com
quantidade menor de alunos, porque as escolas são menores.

ESCOLAS ESTADUAIS

LOCALIZAÇÃO

N° DE ALUNOS

CPM RÔMULO GALVÃO

PONTAL

1262

MOISÉS BOHANA

URBIS

1460

PROFA. HORIZONTINA CONCEIÇÃO

HERNANI SÁ

1000

GR. ESCOLAR DA PROA

SÃO FRANCISCO

510

PE. LUIS PALMEIRA

PONTAL

495

TOTAL DE ALUNOS

4.727

Tabela 2: Fonte (escolas pesquisadas)

O total de alunos atendidos pelas escolas municipais e estaduais, na Zona
Sul da cidade de Ilhéus (BA), é de 8.309 alunos, englobando a pré-escola,
fundamental 1 e 2 e Nível Médio, segundo dados obtidos à época da pesquisa
(2012). O número total de alunos, por escola, varia bastante, conforme pudemos
constatar, inclusive ao longo do ano letivo. Este não é um dado fixo, pois é
significativa a questão da evasão. Muitos alunos que se matriculam, ao longo do ano
letivo desistem e abandonam a escola. Como os dados relativos à evasão escolar
não é parte fundamental da pesquisa, não nos aprofundamos no assunto.
Mencionamos o fato porque por três vezes que buscamos estes dados, três
números diferentes foram informados, inclusive nas diversas escolas.
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3.1 ESCOLAS DA ZONA SUL DA CIDADE
Para determinar a ordem das visitas às escolas não seguimos nenhum critério
específico, apenas fomos seguindo de acordo com nossa disponibilidade, e com a
proximidade da escola.
Nessa proposta planejamos pesquisar 12 das 13 escolas localizadas nos
bairros Pontal, Nelson Costa, Proa, Hernani Sá e Nossa Senhora da Vitória, na Zona
Sul da cidade, onde está localizada a Faculdade de Ilhéus. Excluímos a Creche D.
Eduardo por conta das dificuldades, que explicaremos adiante.
Sobre

a

variação

do

número

de

alunos

por

escola,

mencionada

anteriormente, na primeira visita que fizemos à SEDUC e à DIREC, no final de 2011,
o número de alunos informado foi, no total, 9.651 alunos. Trabalhamos com o
somatório apurado após a visita às escolas, que é 8.309 alunos.

3.1.1 ESCOLAS MUNICIPAIS

As escolas municipais da Zona Sul de Ilhéus, em número de sete, têm
características muito diferentes. Algumas delas estão instaladas em prédios que não
foram construídos para abrigar uma escola, e muitos deles são alugados. A
prefeitura nem sempre honra seus compromissos, principalmente em final de
mandato, o que acarreta em prejuízo para os alunos. As salas são pequenas, sem
ventilação, sem luminosidade. Nenhuma escola municipal tem professor de meio
ambiente, até porque, no Ciclo correspondente ao antigo Fundamental 1, somente
um professor trabalha todas as disciplinas; e no Ciclo correspondente ao
Fundamental 2, os professores se responsabilizam por cada matéria da grade
curricular, trabalhando as questões do meio ambiente de forma transversal. Cada
escola elabora seu projeto de EA, que é anual e muda todo ano. Não há
continuidade na aplicação do mesmo e nem sempre a escola consegue aplicá-lo.
Para efeito de compreender melhor a metodologia que utilizamos, no
questionário aplicado, solicitamos que o aluno coloque a série que está cursando.
Como é recente a mudança de nomenclatura, incluindo o antigo curso de
alfabetização, o alfa, no Fundamental 1, como primeiro ano e não mais as séries,
preferimos manter a nomenclatura série; portanto, quando afirmarmos que o aluno
está cursando a 4ª série, ou 6ª, estamos nos referindo à denominação anterior, até
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porque só conseguimos compreender esta mudança no final da pesquisa, conforme
veremos a seguir.
Em nosso país, a educação é um dever da família e do Estado, “inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”, de acordo com o Art. 2° da LDB. E a Educação
Fundamental é gerida pelas secretarias municipais de educação. Cabe, portanto, a
esta organizar, administrar e regular a Educação Fundamental no município. Desta
forma, a Secretaria de Educação (SEDUC) do município de Ilhéus optou pelo
desdobramento em ciclos.

3.1.2 OS CICLOS

A Lei n° 9394, publicada em 20 de dezembro de 1996, estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na Secção III, que trata do Ensino
Fundamental, o Art. 32 determina que “o ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos
de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão”. E no § 1° diz que “é
facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos”. O
artigo 32 foi regulamentado pela Lei n° 11.274 de 2006 e a Secretaria de Educação
de Ilhéus (SEDUC) adota o sistema de ciclos.
Como nossa prática é no Ensino Superior desde 2004, e antes trabalhávamos
com o Ensino Médio, não temos experiência no Ensino Fundamental. Fomos em
busca de um diretor ou supervisor que pudesse nos esclarecer sobre o assunto, pois
nas conversas que tivemos com diretoras e supervisoras, apenas sabíamos que a
alfabetização havia sido incorporada ao Fundamental, passando a ser chamado de
1° ano, e as séries subsequentes passaram a ser denominadas de 2° ano, 3° ano,
até o 9° ano, que corresponde à 8ª série.
Para compreendermos melhor a questão dos ciclos, realizamos uma
entrevista com a professora Helzeli Amaral de Souza, orientadora educacional, e
atual diretora da escola Gisélia Soares (nomeada em meados de 2013). Foi então
que,

após

sua

explicação,

decidimos

por

colocar,

neste

trabalho,

este

esclarecimento sobre como funciona, nas escolas municipais, o sistema de ciclos.
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De acordo com seu depoimento, a partir da LDB, cada estado, cada município
e até, cada escola, pode classificar ou agrupar suas turmas de acordo com o
fundamento teórico de seu Plano Político Pedagógico (PPP). A Lei deu autonomia
às escolas para que fossem atendidas suas necessidades.
Em Ilhéus, até meados da década de 1990, era utilizada a seriação. Após a
promulgação da LDB aconteceu a mudança para ciclos, da seguinte forma: num
primeiro momento, de 1999 a 2000, o município de Ilhéus trabalhou o ciclo básico de
alfabetização, que englobava as 1ª e 2ª séries, com o mínimo de dois anos, e com a
seguinte política: dentro do ciclo o aluno não pode ser retido, porém, se ao final de
cada ciclo não atingir os objetivos, pode sim, ser retido.
Desde 2006 já se discutia a possibilidade de incluir o antigo curso de
alfabetização no Ensino Fundamental. Com a efetivação da medida, este passou a
ser chamado de 1° ano, num Ensino Fundamental de 9 anos. A proposta dos ciclos
é diminuir a evasão, fenômeno de grande incidência nas escolas, como também,
buscar diminuir as desigualdades.
Com a mudança de gestor (Secretário de Educação), muda toda a orientação
da Seduc. Cada um faz como entende que é certo, não há continuidade, segundo
depoimento de Amaral. No município de Ilhéus, após a implantação do sistema de
ciclos, a orientação da Seduc, ao mudar o gestor, fez retornar o sistema de seriação.
Em 2008, a Seduc voltou a implantar os ciclos; entretanto de forma
equivocada, pois foi implantado de uma só vez em toda a rede de ensino, quando
deveria ter sido feito paulatinamente. Esta modalidade provocou diversos erros, de
acordo com Amaral.
O sistema não contempla apenas a mudança de nomenclatura, com o
agrupamento em ciclos; não se pode deixar de atender à questão das competências
e habilidades13. No ciclo o aluno não pode ser retido, mas ele só muda de um ciclo
para o seguinte, se atingir as competências exigidas. A partir de 2010 a Educação
Infantil foi incluída no sistema de ciclos.
Quando da implantação do sistema de ciclos nas escolas do município, feita
em todo o Ensino Fundamental de uma só vez, incorreu-se em erros, já afirmamos.
Isso porque ao implantar de forma abrangente, sem a devida compreensão de todos
13

Trabalharemos competências e habilidades, nesta tese, com os conceitos elaborados por
Perrenoud, em que competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos
(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de
situações.
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os atores envolvidos, foi perdido o que se refere às “competências e habilidades”. E
ainda ocorreram outras dificuldades, pois o professor, ao ter que dar conta de tantas
coisas novas, acabou se descuidando dos conteúdos.
Nossa entrevistada citou como exemplo: “ao final do ciclo 2 (oito anos), o
aluno tem que ler com autonomia (competência), que depende das habilidades
(reconhecer as letras e formar sílabas)”. E nós completaríamos afirmando que ele
também precisa compreender o significado do que está lendo.
A partir deste depoimento, pudemos compreender o fato de termos
encontrado alunos no 5° ano (4ª série) sem saberem ler, sem compreender o que
leem e com uma escrita muito ruim. Ao colocarmos nosso estranhamento sobre este
ponto para Amaral, ela lembrou que, em muitas escolas, há um cuidado especial
com este aspecto, por parte, tanto da supervisora, como da orientadora educacional.
Nestas, os alunos só mudam de ciclo após a realização de uma triagem.
Outro problema é que alguns professores deixaram os conteúdos de lado, só
lembrando das competências, e o aluno sai da escola sem saber os conteúdos. Esta
modalidade segue a proposta criada pelo sociólogo suíço Philippe Perrenoud. A
proposta é que o ciclo tenha, no mínimo, 2 anos, e não retenha o aluno até o 3° ano.
Outra ressalva que nossa entrevistada tem contra a forma como o ciclo foi
implantado é que o aluno não pode ser reprovado por falta, dentro do ciclo – “então
o aluno falta o tempo todo e não é possível fazer nada”. A escola fica refém da
vontade do aluno e de sua família.
Muitas escolas, em outros estados, passaram a trabalhar com o sistema de
ciclos, que tem como objetivo diminuir a desigualdade na escola. Em que pese as
mudanças ocorridas de nomenclatura e da forma da avaliação, a matriz curricular
não mudou. Apenas um professor trabalha cada ano e as disciplinas são as
mesmas.
É importante ressaltar que as informações sobre as escolas a seguir são do
ano de 2012, pois de março a novembro deste ano visitamos as escolas com
frequência, buscando complementar as informações obtidas.

CAIC DARCY RIBEIRO

A primeira escola que visitamos foi o Centro de Atendimento Integral à
Criança – CAIC Darcy Ribeiro. O CAIC está localizado no bairro da Urbis, e possui
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cerca de 1.100 alunos. Foi construída, (montada) por um projeto do Governo
Federal, como escola modelo. A área é grande, ventilada, aberta e gramada,
podendo ser utilizada para muitas atividades, inclusive pela comunidade. É, sem
dúvida, a principal escola pública municipal da Zona Sul da cidade.

Figura 4: Caic Darcy Ribeiro.
Fonte: (a autora)

Na segunda visita que fizemos à escola, entrevistamos a vice-diretora do
Ciclo 1, professora Josenice Santos de Aquino, que lá trabalha há quatro anos. A
professora nos mostrou a estrutura da escola. A área é ampla, com instalações
adequadas. Possui 26 salas de aula e cerca de 30 sanitários, mas apenas 10 estão
funcionando; possui 02 cozinhas e 02 refeitórios, ginásio de esportes e campo de
futebol. A escola possui biblioteca, auditório, anfiteatro, brinquedoteca, sala de vídeo
e espaço digital, que disponibiliza internet para os alunos. O Centro oferece aula de
dança para as meninas e de judô para os meninos.
Como ponto negativo é importante ressaltar que sua estrutura é em ferro
modulado, tendo vindo pronta a estrutura para montagem. Se por um lado esta
prática facilitou sua construção, por outro, em uma cidade praiana, com forte
incidência de maresia, o desgaste é muito grande, necessitando de mais
manutenção que a construção em alvenaria. Por causa desses problemas, o ginásio
de esportes encontra-se interditado, com o telhado prestes a desabar.. Depois de
mais de 10 anos de construído, é bastante visível seu desgaste. Apresenta furos na
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estrutura de ferro, muita ferrugem, e a fiação está solta, muitas vezes, sendo
necessária a utilização de gambiarras elétricas, confeccionadas de qualquer forma,
transformando-se em grave risco (observações pessoais).
A Prefeitura Municipal está realizando reforma para sanar os problemas, que
são muitos, e visíveis. No sítio da escola, na internet, está disponibilizado o Extrato
de Contrato, com publicação da comissão de licitação e contratação da empresa de
engenharia para realizar a reforma, com data do ano de 2011. O valor da obra foi
orçado em mais de quinhentos mil reais. Quase nada havia sido realizado nas visitas
que fizemos ao estabelecimento educacional. A administração municipal da época
saiu, houve mudança de governo em 1° de janeiro de 2013, e ficou tudo por fazer.
O CAIC possui uma horta mantida pela empresa multinacional Cargill, que
fornece as sementes e o funcionário que dá manutenção. A diretora geral da escola
entende que a parceria poderia ser mais extensa, pois os produtos colhidos são
utilizados apenas na merenda escolar. Ela gostaria que os alunos levassem as
hortaliças para casa, onde muitas vezes não têm disponibilidade do produto. E a
escola tem a verba necessária para comprá-los. Outra dificuldade é em relação ao
funcionário fornecido pela empresa, pois o mesmo não se dispõe a ensinar aos
alunos, que poderiam aprender a cuidar da terra, plantar e colher. Agregar
aprendizagem seria muito interessante para eles, afirma a diretora.
Segundo palavras da diretora, a escola não tem programa de EA. Não tem
professor de educação ambiental e as ações realizadas são: projetos, exposições,
pesquisas ligadas ao calendário, tais como Dia do Meio Ambiente, da Água, ou seja,
apenas ações pontuais.
É importante salientar que as observações que fizemos, em relação a cada
escola possuir, ou não, professor de EA, vem da primeira visita que fizemos ao
Colégio Moisés Bohana, quando fomos informados que a escola possui este
profissional. Não somos partidários da existência de uma disciplina que contemple a
Educação Ambiental, mas que deve ser seguida a linha indicada pelos Parâmetros
(PCNs) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Entretanto, seguindo a
linha do colégio citado, pensamos que a escola possuindo um único profissional
atendendo a todas as turmas, cuja formação contenha ecologia, biologia, ou outra
área afim, fica mais fácil trabalhar o assunto.
No CAIC, nas turmas da noite, de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do
programa Todos pela Educação (TOPA), existe uma parceria com a Empresa
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Baiana de Saneamento (Embasa), e são ensinadas questões de higiene e higiene
bucal, e são realizadas discussões sobre a questão da sexualidade. Não há um
professor específico; as aulas são ministradas pelo professor da sala, único para
todas as disciplinas. São realizados projetos e ações pontuais, que nem sempre
fazem parte do calendário. Depende do projeto que esteja sendo aplicado em cada
ano letivo, não havendo, portanto, continuidade. O coordenador pedagógico e o
supervisor auxiliam nesta atividade.

ESCOLA BARÃO DE MACAÚBAS

A Escola Barão de Macaúbas está localizada no Pontal. É uma das mais
antigas escolas da cidade, sendo a mais antiga do Pontal.
Na época em que a escola foi construída, uma Baía com forte influência da
maré separava o Pontal do centro da cidade. Os moradores do atual bairro, naquela
época, para se dirigirem ao centro, deveriam utilizar, como meio de transporte,
lancha ou besouro14. A existência da Baía, sem ponte unindo os dois lados,
representava grande dificuldade para a população. Por conta disso, o Pontal neste
período, já tinha vida própria, como ocorre nos dias atuais, apesar de já ter sido
construída a ponte unindo a ilha ao continente.
Para atender às crianças do atual bairro, a escola foi construída e inaugurada
em 1° de janeiro de 1925. Segundo o Livro de Atas da Prefeitura, consta, na página
Um, do citado documento, a Ata de inauguração do prédio escolar “Barão de
Macahubas”, sito na povoação de São João da Barra do Pontal.
A pequena escola possui, apenas, cinco salas de aula, utilizadas nos três
turnos por 13 turmas, sendo cinco turmas de Fundamental 1, no turno diurno e três
turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno. O modelo de escola
daquela época era muito diferente do atual.
Na oportunidade da nossa visita, entrevistamos a sua supervisora, Cintia de
Cássia Pacheco, que, durante muito tempo foi diretora da escola. Entrevistamos,
também, a diretora atual, a pedagoga Luliana Mara Santos de Oliveira.

14

Espécie de embarcação própria para pequenas baías e utilizada na Baía do Pontal (foto na última
página do Anexo).
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Como prática de EA, o que é realizado é a “conscientização em sala de aula”,
atividade extraclasse, como visita à Maramata, por exemplo. Em 2011, a escola
atendeu ao pedido da Prefeitura Municipal de arrecadar caixas de leite e suco
fabricadas pela empresa Tetrapak, mas tiveram que jogar fora, pois a Prefeitura não
foi recolher o material solicitado. A finalidade da coleta destas caixas está ligada ao
projeto de implantação de coleta seletiva na cidade e já foi comentada.

Figura 5: Escola Barão de Macaúbas
Fonte: (a autora)

A supervisora, ao ser entrevistada, fez questão de ressaltar que, mesmo
sendo tão antiga, a escola faz questão de trabalhar com inclusão, possuindo um
sanitário adaptado para alunos com necessidades especiais. Como em todas as
escolas municipais, o trabalho de EA também é realizado pela professora da classe.
As atividades de EA estão previstas no projeto pedagógico e no plano de
ação. Tem sido realizado o Projeto Alimentação e Saúde – um projeto de ação
continuada. Nos meses de junho e setembro é realizada a campanha do meio
ambiente. Com certa frequência (não foi informada qual), é realizado um mutirão de
limpeza.
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A pequena área aberta é toda cimentada, mas já foi pensada a possibilidade
de se fazer uma horta com garrafas pet cortadas ao meio, presas na parede, como
um “jardim suspenso”.

ESCOLA MUNICIPAL DO PONTAL

A Escola Municipal do Pontal está localizada no bairro com o mesmo nome,
ao lado do Aeroporto Jorge Amado.
Nesta escola entrevistamos a vice-diretora, Maria Lucimar Menezes Santos,
que trabalha há quatro anos na Instituição. Como nas demais escolas, foi
respondido que a mesma trabalha com EA, mas não tem professor da área; são os
professores das diversas matérias que realizam atividades relacionadas às questões
ambientais. Normalmente, são utilizados professores que se identificam com o tema.

Figura 6: Escola Municipal do Pontal
Fonte: (a autora)

A escola funciona em um prédio antigo, adaptado, com salas pequenas e
pouco espaço disponível. Não comporta horta; não tem espaço de recreação, não
possui biblioteca, embora ofereça livros por empréstimo aos alunos, que ficam
armazenados em um vão próximo à entrada; não oferece o turno noturno, apenas o
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diurno, com Fundamental 2, das 5as às 8as séries, que ocupam oito salas. No turno
matutino tem uma turma de EJA. Mesmo com espaço restrito e um número não tão
significativo de alunos (365), possui duas vice-diretoras, duas supervisoras e duas
orientadoras, além da diretora geral.
Em 2011, foi aplicado o Projeto Viva Bem, enfatizando questões ligadas ao
funcionamento do coração e à alimentação – “um projeto grande e complicado”, de
acordo com a entrevistada. O projeto é pensado no início do ano letivo, e realizado
no decorrer do ano, envolvendo o tema e suas variações. Foi realizada uma minifeira em parceria com a Embasa, o SAC e a Secretaria de Saúde, quando foram
debatidas questões sobre saúde, gravidez precoce e planejamento familiar.
A escola possui lixeira seletiva, mas não realiza a separação do lixo porque a
prefeitura não faz a coleta seletiva. A instituição conseguiu sensibilizar a
comunidade escolar para a campanha da Coolimpa, de recolher caixas fabricadas
pela Tetrapak, juntou uma quantidade significativa, mas teve que parar, porque a
Prefeitura não estava recolhendo o material.

CENTRO EDUCATIVO FÉ E ALEGRIA
Esta escola está localizada no Bairro Nossa Senhora da Vitória, em um prédio
da ONG (Organização Não Governamental) Fé e Alegria, que estabeleceu parceria
com a Prefeitura Municipal. A escola não é muito ampla, mas atende de forma
satisfatória ao alunado que a procura. É a última construção da rua, periferia da
periferia, estando situada entre dois morros, tendo uma baixada entre os mesmos. A
visão desta baixada é dantesca. No meio dela corre um riacho. E o que se vê é lixo
por todo lado. O local é ponto de depósito do lixo jogado pela população
desassistida, tornando-se propício para a proliferação do mosquito aedes egipty,
motivo de preocupação com a epidemia da dengue na cidade, e os alunos se
referem a esta área como “o lixão”.
A escola atende aos alunos matriculados na rede municipal e aos moradores
das adjacências, como também às famílias, com aulas de corte e costura e outras
capacitações para o mercado de trabalho.
Na segunda visita que fizemos, encontramos os professores entusiasmados,
pois a Instituição fora contemplada pelo programa Criança Esperança da parceria
realizada entre a Rede Globo de televisão e a UNESCO. A matéria filmada pela TV
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tem sido veiculada em sua programação, o que tem elevado a autoestima de
professores e alunos, principalmente dos primeiros.
A estrutura física do prédio é muito bem cuidada, estando sempre pintada,
com ampliação de sua área construída. Mas o que nos chamou a atenção, de forma
muito negativa, foi que, na primeira vez que visitamos a escola, fomos pela manhã e
no inverno. Na segunda, fomos à tarde e no começo do verão. Com o sol da tarde
batendo de frente no prédio, o calor se torna insuportável; este fator nos fez
questionar sobre o seu efeito no rendimento alcançado pelos alunos.

Figura 7: Centro Educativo Fé e Alegria
Fonte: (a autora)

A escola fica em uma zona de pessoas de baixa renda, famílias de baixo grau
de escolaridade, em rua sem calçamento. Muitos alunos escrevem mal, muitas
vezes de forma ilegível, e sem compreender o que leem. Acreditamos que se trata
de um problema muito grave. E se queremos inclusão social, esta não será efetivada
sem que os alunos aprendam o mais fundamental que uma escola pode fazer –
ensinar a ler, a escrever e as operações matemáticas.
Entendemos ser de grande importância o trabalho social realizado pelos
professores, com suporte da ONG e do Projeto Criança Esperança; mas, isto
apenas não incluirá ninguém. Assistimos oficinas de cultura indígena, algo
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valorizado, atualmente, de hip hop, de voz e violão e de grafite em parede, além de
corte e costura para as mães. Tudo isso é muito significativo, mas sem perder de
vista que a função primeira de uma escola é ensinar a ler e escrever. É a questão
das competências e dos conteúdos tratados na entrevista sobre os ciclos.
Nesta escola tivemos contato e entrevistamos a vice-diretora, que trabalha na
Instituição há doze anos. A escola trabalha EA dentro da área de Ciências, com
projetos diferentes a cada ano. O projeto trabalhado em 2010 recebeu o nome de
Ecokids15, que trabalhou no sentido de esclarecer as crianças sobre questões
ambientais. Nesse sentido, a escola estabeleceu parceria com os Cursos de
Nutrição e Enfermagem da Faculdade de Ilhéus, a fim de darem suporte aos alunos,
aos seus familiares e aos moradores do entorno da escola.
Sobre parte do terreno baldio que está localizado em frente à escola, no final
de 2012, a Prefeitura Municipal iniciou a construção de uma quadra de esportes. A
administração que tomou posse em 2013 publicou matéria que daria continuidade ao
projeto. Embora o aspecto do lugar tenha melhorado, ainda assim, muito lixo é
depositado, por falta de coleta regular pelos caminhões da limpeza pública. Em
setembro de 2013, quando concluímos este trabalho as obras encontram-se
paralisadas.

ESCOLA MUNICIPAL GISÉLIA SOARES

Esta escola, localizada próximo à Rodovia Ilhéus-Olivença, foi construída
pelas Associação Santa Isabel das Senhoras de Caridade, importante associação da
cidade, com mais de setenta anos de existência, em um terreno de sua propriedade.
Quando da sua construção, abrigava a Creche Conceição Lopes, mantida
pela Associação Santa Isabel. Com a queda da arrecadação da Instituição e o
fechamento da sua principal fonte de renda, a Maternidade Santa Isabel, a creche foi
transformada em escola estadual, mas o prédio e o terreno continuaram
pertencendo à Associação. Está localizada na Zona Sul da cidade, em uma região
cada vez mais valorizada, do ponto de vista imobiliário. Quando a escola passou a
ser administrada pelo Estado, recebeu o nome de Escola José Haroldo de Castro
Vieira; a partir de 2010 passou a ser administrada pela Prefeitura, e hoje

15

Crianças ecológicas.
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homenageia uma professora muito querida da rede municipal, Gisélia Soares,
falecida recentemente.
A escola funciona em centro de terreno, numa área ampla e ventilada; atende
aos alunos de 1ª à 4ª série (atualmente 2° ao 5° ano).
Conversamos bastante com a diretora, além da entrevista que fizemos; ela é
entusiasmada pelo trabalho que faz, mas afirmou que está muito triste, pois já
recebeu notificação judicial de que a área vai a leilão para pagamento dos
funcionários do hospital. A contar pela dimensão do terreno e por sua localização,
encontrar uma construtora interessada não deverá ser difícil, nem demorará muito.

Figura 8: Escola Municipal Gisélia Soares
Fonte: (a autora)

Nesta escola encontramos uma diferença em relação às outras que visitamos.
Os alunos entrevistados, todos da 4ª série (5° ano), escrevem mais corretamente,
têm mais noção das questões ambientais e apresentam compreensão do que leem.
De acordo com o depoimento da diretora, a professora daquela série realiza um
trabalho digno de nota, pois não deixa que nenhum aluno siga adiante sem fazer
reforço de leitura, para que possa ultrapassar todas as suas dificuldades.
Sobre EA, a escola trabalha separação do lixo, com um cronograma de
atividades, que se não é o ideal, pelo menos mostra a intenção de alertar as
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crianças para o problema. O terreno onde está construída a escola é bastante
amplo, e daria para construir muitos ambientes. A diretora solicitou a parceria com a
Cargill, mas até a data da nossa visita não havia recebido resposta.
A diretora da instituição, professora Jovelina Mendonça, direcionou o projeto
do ensino de Ciências para as questões ambientais. No primeiro momento, a
descrição da iniciativa contempla: “análise da realidade ambiental na comunidade na
qual a escola está inserida, feita por meio de pesquisa de campo”. As entrevistas e a
coleta de dados seriam realizadas pelos próprios alunos com moradores do bairro,
no entorno da comunidade escolar. Os equipamentos utilizados na execução do
projeto são: água, lata de refrigerantes, papel e plástico. O projeto é arrojado e tem,
como objetivo principal, combater as questões ligadas ao lixo, resíduos sólidos,
introduzir os alunos na área dos recicláveis, adquirindo conhecimento sobre as
questões relativas ao assunto, tais como conhecer o “tempo de decomposição gasto
para cada tipo de material”, aprender a lidar com o lixo e a acondicioná-lo. O projeto
contempla toda a comunidade escolar, com cerca de 300 alunos.
CENTRO COMUNITÁRIO NELSON D’OLIVEIRA SANTOS
O Centro Comunitário Nelson d’Oliveira Santos está localizado no bairro
Nelson Costa. O prédio da escola é pequeno, apertado, com salas com iluminação e
ventilação deficientes, como grande parte das construções feitas pela Prefeitura.
Pelas fotos que tiramos é possível perceber a deficiência no prédio.
A escola não oferece espaço físico adequado para recreação, esporte, não
tem área disponível para se fazer uma horta, embora a empresa Cargill tenha feito
canteiros onde estão sendo cultivadas algumas hortaliças.
Entrevistamos a vice-diretora, que ainda está se adaptando à escola, pois
trabalha lá há apenas dois meses. A escola oferece aulas nos três turnos, da mesma
forma que as outras. Nos turnos do dia, com crianças do Fundamental 1, e à noite
com Educação de Jovens e Adultos. Sobre a EA, a vice-diretora afirma que é
trabalhada de forma interdisciplinar, de modo transversal, como recomendam os
PCNs. Existe um projeto para trabalhar com o lixo, mas ainda não foi colocado em
pauta.
A escola possui sete salas de aula, com cerca de 400 alunos, num total de 16
turmas. O turno matutino trabalha com os ciclos um e dois, e o noturno com o EJA. A
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escola não possui biblioteca, mas tem acervo de livros disponível para os alunos;
possui também sala de informática, TV e o projeto Mais Educação. Tudo isso em um
espaço bastante restrito. A instituição disponibiliza aula de capoeira no pátio.

Figura 9: Centro Comunitário Nelson d’Oliveira Santos
Fonte: (a autora)

ESCOLA MUNICIPAL D. VALFREDO TEPE

Na programação que fizemos, chegou a vez de visitarmos a Escola Municipal
D. Valfredo Tepe. Ao perguntarmos à vice-diretora da Fé e Alegria sobre sua
localização, ela apontou o morro em frente, afirmando que não deveríamos subi-lo,
por causa da chuva. Com a ladeira escorregandia teríamos dificuldade para chegar
lá. Deixamos para fazê-lo tempos depois, quando o sol passou a brilhar.
Esta é outra escola que está na periferia da periferia. Localizada no Alto do
Nossa Senhora da Vitória, recentemente, a ladeira, com extrema inclinação, foi
pavimentada em concreto, o que facilitou a subida de veículos.
A escola atende a 155 alunos da pré-escola e alfabetização, com um total de
355 alunos, divididos em ciclos, conforme comunicação verbal da supervisora, profa.
Patrícia Ressurreição, pedagoga, coordenadora da Educação Infantil desta escola,
que nos apresentou seu Plano Político Pedagógico.
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Figura 10: Escola Municipal D. Valfredo Tepe
Fonte: (a autora)

A diretora, professora Valquíria Ribeiro Chaves, percorreu uma trajetória
especial. Ela era secretária da escola, apaixonada pela mesma, resolveu estudar e
fazer pedagogia. Depois de formada, se preparou para ser diretora, fez concurso e
passou. Hoje seus olhos brilham quando fala da escola e do seu trabalho, afinal é
uma pessoa que pertence à comunidade. Afirma que a comunidade é muito boa de
se trabalhar, não detectou problemas com drogas, são cordatos e a escola não tem
problemas com furto. Apenas uma vez sofreu arrombamento e a comida da merenda
escolar foi subtraída.
No dia em que realizamos esta visita, a diretora estava muito feliz, pois havia
recebido 30 cadeiras reformadas. As velhas estavam quebradas e rasgando a roupa
dos alunos.
A professora Valquíria informou, também, que a escola possui alguns
computadores para o laboratório de informática, oriundos de um programa do
Governo Federal. Estes se encontram encaixotados há mais de três anos, pois a
prefeitura não fez a instalação da rede elétrica necessária e a energia no local
apresenta muitos problemas. Como o projeto é para utilização dos alunos, a escola
não pode utilizar nenhum para a secretaria, que trabalha com dois computadores:
“um em funcionamento, outro no conserto”, em revezamento contínuo.
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O prédio aonde funciona a escola é alugado à Associação Centro
Educacional de Ação Integrada (ACEAI), uma ONG administrada por irmãs da Igreja
Católica, proprietária do prédio, que já ingressou na justiça para reaver sua
propriedade.
Como programa de EA, a diretora listou as seguintes ações: visita à
Maramata, campanha da bolinha de papel, não jogar lixo na rua, visita ao manguezal
e visita à Ceplac.
A escola possui um anexo que também funciona em prédio alugado, no
primeiro andar, em cima de uma mercearia, que não foi construído para o
funcionamento de uma escola. O objetivo da Educação Infantil, ao trabalhar com
crianças de 4 e 5 anos, é a socialização e não o ensino/aprendizagem; brincar é
fundamental, correr, gastar energia. O local onde funciona a escola não tem espaço
para brincadeira, nem para correr e gritar, que é próprio da criança nesta idade.
Quando as professoras querem realizar esta parte das brincadeiras, quando querem
“gastar” a energia acumulada pelas crianças, elas as levam para o sítio das irmãs,
que tem espaço, mas que fica a uma distância significativa da escola. Não deve ser
tarefa fácil deslocar 20 ou 30 crianças de um local para o outro.
Quando visitamos esta escola, a parte da Educação Infantil estava sem
funcionar, porque como a Prefeitura não havia pago o aluguel, o proprietário foi lá e
passou o cadeado no portão.

CRECHE MUNICIPAL D. EDUARDO

A Creche Municipal D. Eduardo está localizada no bairro da Proa, logo após a
pista do aeroporto.
No dia em que a visitamos, entrevistamos a diretora, Simone Azevedo, que
ocupa o cargo há oito meses. A creche foi fundada no ano 2000 e trabalha com os
alunos em tempo integral. No dia da nossa visita, a instituição estava com 180
crianças aos seus cuidados.
A creche apresenta ótimo aspecto, foi pintada recentemente, tem parquinho e
brinquedoteca para as crianças.
Embora não sejam realizadas ações de EA, as crianças, que têm entre três e
cinco anos, aprendem a não jogar papel no chão e a alimentação é balanceada, sob
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a orientação dos alunos do Curso de Nutrição da Faculdade de Ilhéus. Como uma
das coordenadoras tem conhecimento de EA, ela pretende trabalhar o tema.

Figura 11: Creche Municipal D.Eduardo - refeitório
Fonte: (a autora)

3.1.3 ESCOLAS ESTADUAIS

As escolas estaduais possuem características bem diferentes das municipais.
São escolas maiores, de maior porte, e possuem um contingente maior de alunos.
Foram construídas para o funcionamento de escolas, o que lhes confere melhor
estrutura para receber o alunado.
Quanto à EA, estas escolas seguem um só projeto, orientado pela Direção
Regional de Educação (Direc). O projeto CONVIDA, desenvolvido pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, envolve todas as escolas estaduais. Na Direc de
Ilhéus, a responsável por sua aplicação é a professora Italva Myrthes Brito, pessoa
entusiasmada pelo tema, sobre quem já falamos, quando abordamos o trabalho
realizado pela Direc. Este projeto tem como finalidade desenvolver ações na área de
preservação ambiental, nas escolas estaduais. Sua maior dificuldade de aplicação é
que o projeto pode ser considerado alternativo, isto é, só será desenvolvido se
algum professor se interessar por ele.
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Das cinco escolas estaduais pesquisadas, três delas atendem a mais de
1.000 alunos, cada. Uma característica que chamou nossa atenção foi que, a partir
das mudanças efetuadas com a promulgação da Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, o Ensino Fundamental seria preferencialmente
ministrado pelo município, e o Ensino Médio, pelo Estado. Em Ilhéus, ainda é grande
o número de alunos do Ensino Fundamental que estuda em escolas estaduais,
porque o município não oferece escolas em número suficiente e há bastante tempo
não são construídas novas unidades de ensino.

CPM RÔMULO GALVÃO

O Colégio da Polícia Militar (CPM) está localizado no bairro do Pontal, nas
antigas instalações do Colégio Estadual Rômulo Galvão (CIERG), numa área
extensa, que oferece possibilidades de ampliação das suas instalações.
Ao visitar o colégio, em maio de 2012, conversamos com a diretora
pedagógica, professora Carla Borges da Hora. A Instituição, como outras do gênero,
é dirigida por policiais militares.

Figura 12: CPM Rômulo Galvão
Fonte: (a autora)
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A entrevista que realizamos foi feita com uma das supervisoras, Sargento
Tânia, que afirmou que o colégio não possui professor de EA, e trabalha em forma
de projeto, como disciplina transversal. De modo geral, são os professores de
Biologia, Ciências e Geografia que trabalham o tema.
O Colégio Militar de Ilhéus funciona no turno da manhã com alunos da 8ª
série (9° ano) e Ensino Médio; no turno vespertino, oferece vagas no Fundamental 2,
de 5ª a 8ª série (6° ao 9° ano); no noturno tem o antigo Supletivo.
Quando visitamos o Colégio pela primeira vez, os professores estavam em
greve e os alunos estavam tendo aula apenas com os professores militares.
Dentre as críticas que fazemos à educação no Brasil, uma delas é a falta de
comprometimento de muitos professores que, ao reivindicarem seus direitos, sobre
os quais reconhecemos a legitimidade, acabam prejudicando os alunos.

COLÉGIO MOISÉS BOHANA

O Colégio Moisés Bohana foi construído pelo governo do Estado, no bairro
Hernani Sá. O prédio já surgiu com a finalidade de ser uma escola, daí a diferença.
A estrutura do prédio é boa.

Figura 13: Colégio Estadual Moisés Bohana
Fonte: (a autora)
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A EA é ministrada pelos professores de Geografia, Francisco dos Anjos
Fonseca e Telma Palmeira de Jesus, nos 2° e 3° ano do Ensino Médio, atuando
como professor de educação ambiental.
Estivemos lá várias vezes e entrevistamos a diretora, professora Zislândia
Alves Pereira, que trabalha na Instituição há vinte anos.
A Escola funciona nos três turnos. No matutino oferece a 8ª série e o Ensino
Médio, no vespertino, da 5ª à 7ª série, e, no noturno, o Ensino Médio e EJA. Possui
15 salas de aula e é a mais completa, pois oferece biblioteca, sala de informática,
sala multifuncional para pessoas com deficiência auditiva ou visual. Embora a escola
possua o equipamento, não tem professor disponível para alunos com essas
deficiências.
Foram muitas as decepções que tivemos ao longo dessa nossa pesquisa, por
conta das dificuldades encontradas, das “injustiças” sociais verificadas, mas,
também tivemos alegrias e recompensas, na figura de professores e diretores,
pessoas que honram a profissão que escolheram e se desdobram para, dentro das
grandes limitações, fazer acontecer o projeto pedagógico de transformar meninos e
meninas de classe social menos favorecida em pessoas, em seres humanos aptos a
construir um País melhor. No Colégio Moisés Bohana, como em todos os outros,
encontramos essas pessoas. E elas sonham com uma escola melhor. Nestes
sonhos existe o projeto de fazer uma horta, mas “precisa de apoio” e outro de cobrir
a quadra, já existente.
O Colégio Moisés Bohana também trabalha com o projeto Mais Educação,
que oferece a possibilidade de bolsa para os alunos fazerem oficinas. Este projeto
tem como objetivo suprir as dificuldades deixadas pelo Ensino Fundamental, nas
áreas de leitura e de Matemática. O governo disponibiliza uma bolsa para
estudantes de Curso Superior darem aulas de Português e Matemática no turno
oposto àquele em que o aluno estuda, oferecendo, inclusive, almoço para alunos e
estagiários.

COLÉGIO HORIZONTINA CONCEIÇÃO

O Colégio Horizontina também está localizado no Bairro Hernani Sá e já foi
construído pelo Governo do Estado com tal finalidade.
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A impressão que tivemos desta escola foi muito boa. É um espaço agradável,
limpo, com salas apropriadas para o funcionamento de uma instituição de ensino.
Como em quase todas as outras unidades, não existe um professor específico de
EA. Os professores das diversas disciplinas trabalham um eixo temático, orientado
pelo Estado, denominado Projeto Convida, de modo transdisciplinar.

Figura 14: Colégio Estadual Horizontina Conceição
Fonte: (a autora)

A escola tem 10 salas de aula que atendem a cerca de 1.000 alunos nos três
turnos. Mas não tem biblioteca, não tem acervo de livros. O sonho da direção é
contar com uma biblioteca e um auditório. As escolas que o poder público constrói e
coloca à disposição da população não parecem ter sido construídas para, realmente,
servir à população, mas apenas para cumprir uma determinação legal.
O Colégio Horizontina Conceição tem uma área aberta, onde são realizadas
as aulas de Educação Física. A direção gostaria de fazer uma horta, mas a parceria
com a Cargill é somente com as escolas municipais. A direção da escola procurou
fazer uma “parceria com a UESC, mas não foi adiante”. Nesse projeto seriam
abordados os seguintes temas: projeto Gincana com Ciências, apresentando
desafios para os alunos; limpeza de lixo nas ruas e as questões planetárias; ciências
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políticas dentro da escola; cuidado com o lixo na casa e na escola. Restaram
apenas a vontade e o projeto.
Esta escola trabalha no turno matutino com alunos de 5ª e 6ª série (6° e 7°
anos); no vespertino 6ª, 7ª e 8ª (7°, 8° e 9° anos); no noturno com o EJA.

COLÉGIO ESTADUAL DA PROA

O Colégio Estadual da Proa está localizado no bairro da Proa, ao lado da
Creche D. Eduardo.

Figura 15: Colégio Estadual da Proa
Fonte: (a autora)

Este colégio também trabalha com projetos, sob a orientação da Direc,
inclusive com o Mais Educação, já mencionado anteriormente, em que um professor
é contratado para dar aulas de Matemática e Português no turno oposto àquele em
que o aluno estuda regularmente. O aluno permanece na escola, recebe
alimentação e nas disciplinas que ele apresenta dificuldades, tem reforço.
Acreditamos que o projeto seja bastante interessante, sob diversos aspectos. Além
de beneficiar o aluno das escolas públicas que avançaram sem completar seu
aprendizado, beneficia, também, aquele que é contratado como professor. No caso
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desta escola, especificamente, foi contratada para dar aula de Matemática, uma
aluna do curso de Administração da Faculdade de Ilhéus. Esta estudante participa
do projeto como estagiária, recebe uma bolsa em dinheiro, e trabalha na escola das
10h às 15h. Ela dá aula pela manhã para os alunos da tarde, e na parte da tarde
para os alunos da manhã; almoça com eles e, como o tempo de trabalho não é
integral, tem tempo suficiente para realizar suas tarefas universitárias.
A escola atende alunos nos três turnos. Nos turnos da manhã e da tarde são
atendidos alunos a partir de 11 anos até 16, que estão cursando o Fundamental 2,
que corresponde da 5ª à 8ª série. No noturno é o Tempo Formativo 2, com dois
eixos: o de número 4, de 5ª e 6ª séries e o de número 5, de 7ª e 8ª, para adultos. A
escola possui seis salas de aula com 15 turmas, nos três turnos.

COLÉGIO PADRE LUIS PALMEIRA

O Colégio Padre Palmeira possui 10 salas de aula e trabalha nos turnos da
manhã, com alunos do Fundamental 2 (5ª à 8ª) e do Ensino Médio. No turno da noite
trabalha com seis turmas de Educação para Adultos.

Figura 16: Colégio Estadual Padre Luis Palmeira
Fonte: (a autora)
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Conversamos com a vice-diretora, que nos explicou que o Estado oferece o
Projeto Convida, já explicado anteriormente, oferece capacitação ao professor, mas
que este precisa aderir ao projeto, assinando, inclusive, um termo de compromisso.
O Estado oferece recursos para a execução do mesmo, mas não se trata de um
trabalho obrigatório. Os professores fazem capacitação e implantam o projeto. A
escola já foi premiada pela atuação na área, tendo uma aluna participante do projeto
recebido, como premiação, uma viagem a Brasília, onde conheceu o então
presidente Lula.
Embora exista incentivo para alunos e professores participarem, nem sempre
existem pessoas disponíveis para levar o projeto adiante. Como não houve
professor interessado no ano de 2012, ele não foi aplicado.
O Colégio Padre Luis Palmeira está localizado no bairro Nova Brasília, ao
lado da Maramata e seus alunos são convidados a participar dos projetos desta
Instituição. As palestras de cunho ambiental, oficinas, ou outro evento oferecido pela
Maramata, sempre têm, como possível público-alvo, os alunos desta escola. Existe
uma parceria firmada pelas duas instituições.
Após visitarmos as 12 escolas públicas, municipais e estaduais, localizadas
na Zona Sul da cidade de Ilhéus, pudemos verificar que quase todas têm muros
altos isolando a escola da comunidade. Se, por um lado, questões de segurança são
atendidas, por outro, aumenta o calor e a visibilidade da escola.

3.2

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS

Após a realização das observações e das entrevistas, iniciamos a pesquisa
com os alunos. A proposta é verificar o que as escolas estão realizando como
prática de EA, mas, sobretudo, o grau de conhecimento dos alunos sobre as
questões ambientais.
Consideramos como população pesquisada o número de 8.309 estudantes
dos colégios municipais e estaduais da Zona Sul da cidade de Ilhéus; utilizamos
uma amostragem proporcional estratificada, em que cada colégio é considerado um
estrato, porque é provável que a variável em estudo apresente, de estrato em
estrato um comportamento heterogêneo. Convém que o sorteio dos elementos da
amostra leve em consideração tais estratos. “Foi calculado com nível de confiança
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de 95,5% a proporção (P e q); as características pesquisadas do universo com 50%,
e um erro de estimação permitido de 5%”, de acordo com a orientação de Leite.
Para a realização do cálculo de amostragem foram retirados os 190 alunos da
Creche D. Eduardo, 174 alunos do CAIC e 155 da Escola D. Valfredo Tepe, que
frequentam a pré-escola e estão na faixa etária entre 3 e 5 anos; são pequenos para
responder a um questionário.

3.3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi um trabalho duro, difícil, pois parte da pesquisa envolvia dados
quantitativos, e nossa formação em Filosofia não nos familiarizou com esse tipo de
investigação. Ao mantermos contato com os alunos que foram escolhidos para
preencher o questionário, observamos sua percepção sobre as questões ambientais,
assim como também sobre questões gerais da aprendizagem.
O universo das pessoas entrevistadas abrangeu 412 estudantes das escolas
públicas; foram entrevistados 204 alunos do sexo masculino e 208 do sexo feminino,
escolhidos aleatoriamente, em acordo com a direção das escolas, e de acordo com
a disponibilidade das mesmas. A partir da verificação de que os alunos menores
apresentaram dificuldade para compreender e responder às questões, foi dado
prioridade, na escolha, àqueles com maior idade, dentro de cada escola. Assim, nas
escolas com alunos até a 4ª série, foram entrevistados os desta série; por este
motivo, a representatividade destes se deu em maior quantidade (Gráfico 1).

Gráfico N° 1: Gênero e série dos entrevistados
Fonte: Dados da pesquisa
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Foram apresentadas, aos alunos, 17 questões, referentes a diversos aspectos
das questões ambientais. A maioria foi respondida pelos próprios alunos. Entretanto,
alguns questionários foram aplicados por nós, já que os alunos apresentaram
dificuldade no preenchimento. Esta dificuldade foi apresentada pelos menores, como
também, pelos mais velhos, pessoas com mais idade, que frequentam o EJA
(Educação de Jovens e Adultos). Foram aplicados 412 questionários e os alunos
tiveram oportunidade de responder segundo seu entendimento. As perguntas não
exigiram respostas objetivas, o que também dificultou a tabulação dos mesmos.
Quanto à idade, os alunos que responderam os questionários possuem entre sete
(7), um aluno que está cursando o 1° ano da Fase 1 e sessenta e cinco anos (65),
aluno do Tempo de Aprender. O Tempo de Aprender é um programa do Estado da
Bahia, em que as aulas são semipresenciais, e são oferecidas aos educandos que
trabalham, em dias alternados e não podem frequentar a escola regularmente.
O Gráfico n° 2 mostra a distribuição por idade, dos alunos envolvidos.

Gráfico N° 2: Idade dos entrevistados
Fonte: Dados da pesquisa

Foram aplicados questionários a dois alunos entre 7 e 8 anos; 118 de 9 a 11
anos; 120 alunos de 12 a 14 anos; de 15 a 17 anos, 121 alunos responderam o
questionário; com a idade de 18 a 21, foram 36 alunos; entre 22 e 25 anos, foram 3
alunos; e maior que 25 anos, foram 12 alunos.
A seguir, pela ordem, as questões apresentadas e os dados coletados:
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Questão 1. O que é meio ambiente?
Procuramos trabalhar nesta pesquisa com a percepção de que meio ambiente
é o meio em que vivemos. Nele está incluída a natureza, com tudo o que dela faz
parte, e, também, o ser humano, sua cultura, o meio ambiente urbano e tudo que
existe no planeta Terra, na biosfera, ou esfera da vida; envolve os meios bióticos
(vivos) e abióticos (não vivos), ou seja, inclui a vegetação existente, os animais e os
micro-organismos, o solo, as rochas, a atmosfera e os fenômenos naturais, o ar, a
água e o clima, dentre muitas outras coisas. Para as Nações Unidas, “meio
ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais
capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os
seres vivos e as atividades humanas”.
Feitas estas considerações, passamos a colocar as respostas dadas pelos
alunos que preencheram o questionário, como mostra o Gráfico n° 3.

Gráfico N° 3: O que é meio ambiente
Fonte: Dados da pesquisa

As respostas apresentadas pelos alunos, com maior frequência, foram: com
146 respostas, a natureza, excluindo a presença do ser humano; além destes, 33
deles responderam que é a preservação da natureza; o lugar onde vivemos
apresenta 94 respostas e 19 afirmam que é tudo o que está a nossa volta; 61 deles
não sabiam ou não responderam, ou seja, ainda é significativo o número de alunos
que não sabem expressar o que seja meio ambiente. Outras respostas foram dadas,
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tais como: é um espaço que o homem não destruiu, não poluir, como também
poluição, o manguezal, o planeta, proteger a natureza e preservá-la, ou mesmo “o
planeta, com todos os ambientes presentes na Terra”; ou ainda, meio ambiente é o
local onde nóis convivemos e estamos nele a todo tempo. Oito alunos afirmaram
que meio ambiente é um ecossistema. Como as respostas foram escritas,
preferimos não aprofundá-las, não verificar o que eles entendem como tal, já que
este não era um dos objetivos principais da pesquisa. Dentre as respostas arroladas,
algumas apresentam grande disparidade.
Algumas respostas que nos pareceram interessantes, foram anotadas. Um
aluno afirmou que o “meio ambiente é tomar banho e lavar as mãos”; outro disse
que “é um lugar com árvores, flores, oxigênio e animais – um lugar feliz, alegre e
muito bonito”, e outro vê apenas “um lugar com muitas árvores”.
Os alunos do Ensino Médio não apresentam respostas muito diferentes
daqueles com menos idade e escolaridade. Eduardo, que está com 16 anos e
cursando o 1° ano do ensino médio afirma que “meio ambiente é tudo que podemos
ver, saber e se locomover por ele” (grifo nosso); também Carina (16 anos)
respondeu “rapaz, meio ambiente é a natureza, eu acho”.
Nossa posição em relação à educação é a de que o aluno precisa aprender a
escrever corretamente. Além das respostas dadas acima, uma aluna da sétima
série, com 17 anos de idade, afirmou que: “meio ambiente é o lugar onde nóis vive”.
O que foi observado sobre o rendimento dos alunos e as dificuldades de
aprendizagem, comentaremos nas conclusões do trabalho.
Observamos também que um número significativo de alunos não conseguiu
compreender o que foi pedido, gerando respostas sem sentido, tais como: “meio
ambiente é um lugar limpo” (André, 11 anos), “meio ambiente é nós cuidarmos da
natureza” (Gisele, 10 anos) e ainda, “é a gente tentando despoluir o mundo”. Estas e
muitas outras respostas demonstram que, ou eles não compreenderam a pergunta,
ou responderam qualquer coisa que veio à cabeça.
Chauí (1994, p. 292) afirma que, o patrimônio natural, a partir da interpretação
do ser humano, transforma-se em cultura. Para fechar esta questão, trazemos as
afirmativas do assessor internacional da Unesco, Varine-Boham, sobre o Patrimônio
Cultural, que o divide em três grandes categorias de elementos: “Primeiramente,
arrola os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente (grifo nosso)”. A
seguir complementa, afirmando que,
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São os recursos naturais que tornam o sítio habitável. Nesta
categoria estão, por exemplo, os rios, a água desses rios, os seus
peixes, a carne desses peixes, as suas cachoeiras e corredeiras
transformáveis em força motriz movendo rodas de moendas,
acionando monjolos e fazendo girar incrivelmente rápido as turbinas
das usinas de eletricidade. O meio ambiente fornece-nos as árvores,
suas frutas e sua madeira para as construções, para os barcos, para
as carroças e para os dormentes de estradas de ferro. Fornece-nos a
terra que recebe úmida a semente do pão de cada dia e que,
também, pode ser violentamente apiloada nos taipais mamelucos da
arquitetura paulista [...]. (LEMOS, 2000, p. 8-9).
O segundo grupo de elementos refere-se ao conhecimento, às
técnicas, ao saber e ao saber fazer. São os elementos não tangíveis
do Patrimônio Cultural. Compreende toda a capacidade de
sobrevivência do homem no seu meio ambiente [...] (id; Ibid, p. 9).
O terceiro grupo de elementos é o mais importante de todos porque
reúne os chamados bens culturais, que englobam toda sorte de
coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a partir do meio
ambiente e do saber fazer (id; Ibid, p.10).

Diante das considerações feitas, podemos afirmar que meio ambiente é tudo
o que faz parte do planeta Terra. Do total de 412 questionários aplicados, 29,3%
responderam de forma correta, 14,8 % não responderam e 55,9% responderam de
forma equivocada.

Questão 2. Dê um exemplo de meio ambiente perto de sua escola.
Foram realizadas pesquisas em 12 escolas da Zona Sul de Ilhéus. Os locais
onde estão situadas ficam em quatro bairros diferentes; algumas em regiões
consideradas nobres, de poder aquisitivo mais alto, outras em áreas de situação de
risco e muito mais carentes. A apuração das respostas está registrada no Gráfico 4.

Gráfico n° 4: Exemplo de meio ambiente perto da escola.
Fonte - Dados da pesquisa
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Assim é que, a esta pergunta, 115 alunos não responderam ou afirmaram que
não sabem a resposta; dos que responderam, 61 alunos afirmaram que são as
praias e o mar; 106 afirmaram que são as árvores e a mata, 29 disseram que é a
“quadra da escola – porque tem muito mato”; 28 afirmaram que são as “praças e as
ruas”, e 21 que são “o rio, onde moramos e o esgoto”. É importante ressaltar que,
como foram 12 as escolas pesquisadas, abrangendo uma área significativa, esta
questão tem variáveis nas suas respostas, que pode ser a Baía do Pontal, o rio
Cachoeira, ou mesmo o morro e uma ponta da Mata Atlântica. Os alunos que se
lembraram do esgoto, ou são do Colégio Gisélia Soares, que há bastante tempo tem
um esgoto estourado em sua porta, ou estão próximos ao Eixo Principal da Urbis,
que tem um canal, por onde corre um ribeirão, e em cujo leito são depositadas as
águas servidas das casas do bairro. Também é importante salientar que, apesar das
inúmeras promessas em tempo de eleição, a Zona Sul de Ilhéus ainda não tem
esgotamento sanitário.
Entendemos que, se os alunos tivessem maior conhecimento sobre o que é
meio ambiente, não teriam tanta dificuldade em responder o que foi perguntado.
Com a frequência de 16 respostas, os alunos afirmaram que não existe, não
tem meio ambiente perto da sua escola, alguns até justificaram, “não tem meio
ambiente perto da minha casa, minha rua é toda asfaltada” (Daniela, 15 anos).
Como dissemos, na introdução do presente trabalho, um dos motivos que nos levou
a pensar neste tema para a pesquisa foi a constatação de que um número muito
grande de pessoas ainda pensa que meio ambiente se refere somente à natureza.
A esta pergunta, 115 alunos, 27,9%, não responderam ou não sabem; 40,5%
responderam de forma correta e 31,5% responderam de forma considerada errada.

Questão 3. Para que serve o manguezal?
Ilhéus tem uma enorme área de manguezal, porque é recortada por muitos
rios, três deles desembocando na Baía do Pontal: os rios Cachoeira, Santana e
Fundão. A influência das marés, nesta área, como também ao norte de sua principal
ilha, no rio Almada, propiciou a formação deste tipo de vegetação. De acordo com
Andrade, “No decorrer da história geomorfológica de Ilhéus, o relevo foi sendo
modelado, apresentando formações de diversos períodos geológicos” (Andrade,
2003, p. 57).
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De acordo com a autora citada, a rede de drenagem da região se instalou há
cerca de um milhão de anos, no início do quaternário, depois que a superfície sofreu
um desmantelamento. Diz ela: “os rios Cachoeira e o Almada escavavam seus
leitos, aproveitando as falhas e as fraturas, razão de grande parte dos meandros
estruturais, principalmente do rio Cachoeira” (id; Ibid).
A formação da planície litorânea que acompanha o litoral de Ilhéus é da era
quaternária,
[...] “e é resultante ora do trabalho do mar, que acumulou areia junto
aos morros que formavam a antiga linha da costa, ora do acúmulo de
sedimentos trazidos pelos rios próximos à foz ou, ainda, como a
planície do Pontal, que foi construída pelo acúmulo de sedimentos do
rio e do mar (origem flúvio-marinha)”. (id; Ibid, p. 58).

Feitas essas observações, passamos a registrar os resultados da pesquisa,
quanto à finalidade do manguezal, apresentado no Gráfico 5.

Gráfico n° 5: Para que serve o manguezal
Fonte - Dados da pesquisa

Dos 412 questionários aplicados, 192 não responderam ou afirmaram não
saber para que serve o manguezal, o que corresponde a 46,6%; 29 afirmaram que é
“para abrigar animais”, 19 que é para o sustento das famílias; 9 que é para
conservar o meio ambiente; 57 responderam que é para pegar caranguejo; 46
disseram que é para os caranguejos viverem (habitat de caranguejos); 15 disseram
que o manguezal é berçário dos peixes e 45 foram enquadradas em “outras
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respostas”. Das respostas dadas, apenas 101, ou 24,5%, responderam de forma
considerada correta.
O manguezal é um ecossistema rico em matéria orgânica. Tem por finalidade
o refúgio natural “para reprodução, alimentação e proteção de muitas espécies da
fauna e da flora”, como também contribui para a sobrevivência de aves, répteis e
mamíferos, vários deles correndo risco de extinção (http://www.globalgarbage.org/).
Esta questão apresentou bastante discrepância. Das 45 respostas que
classificamos como “outras respostas”, por não se enquadrarem em nenhuma das
classificações acima, passamos a transcrever algumas. “O manguezal serve para
nos dar oxigênio” (aluno do EJA, com 65 anos); “para produzir alimento” (Juliana, 28
anos); “para animais que vivem na rua e na floresta” (Janinne, 11 anos); “para
travessia de pessoas” (Andrea, 11 anos); e mais: “O manguezal é um recurso da
natureza (ecossistema) para algumas pessoas; serve como meio de sobrevivência.
Serve também para ‘limpar’ a cidade, pois o lixo, de modo geral, termina parando lá”.
(Daniela, 16 anos, 1° ano E.M.). E que “o manguezal serve para que os moluscos de
água doce sobrevivam como os caranguejos e guaiamum” (Roqueane, 13 anos, 7ª
série).
Fernanda (15 anos), aluna da 8ª série, diz que “o manguezal serve para os
caranguejos habitarem e também, normalmente, para satisfazer a fome dos
moradores”.
A título de observação, os manguezais de Ilhéus têm origem “nos solos
hidromórficos e de várzeas estuarinas”, segundo Andrade (2003). Apesar de não
esperar, obviamente, que os alunos tivessem estas informações, acreditávamos que
alguns deles, pelo menos, tivessem conhecimento do papel do manguezal, pois
muitos deles sobrevivem de renda familiar oriunda dos manguezais.

Questão 4. O que é poluição?
Poluição é a degradação ou deterioração provocada no meio ambiente, em
qualquer lugar do planeta. “É uma perda, mesmo que relativa, da qualidade de vida
em decorrência de mudanças ambientais” (Vettorazzo, 2011). Existem vários tipos e
vetores que provocam poluição: o excesso de ruído causa a poluição sonora, de
propaganda com imagens nas ruas, causa poluição visual, os gases tóxicos, em
ambientes fechados, podem provocar a morte; e na natureza, pode causar poluição
ao meio ambiente; o lixo, sobras de toda atividade humana e grande vetor de
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contaminação, causa poluição em todo lugar onde é descartado, ou não; os
plásticos que são jogados no oceano têm sido encontrados a milhares de
quilômetros de distância. As respostas para esta questão estão no Gráfico 6.

Gráfico n° 6: O que é poluição
Fonte - Dados da pesquisa

Sobre o que é poluição, os alunos responderam: 136 deles, que está
relacionada com lixo e entulho, e 61, com lixo e fumaça; 56, com degradação
ambiental; 67 afirmaram tratar-se de sujeira e contaminação; 12 deles se lembraram
do esgoto, provavelmente algum existente próximo a sua residência, ou a sua
escola; quatro relacionaram poluição com o problema da camada de ozônio; 34 não
responderam e 42 foram classificados em “outras respostas”. Estes disseram que
poluição é o “ato de poluir”, “o hábito de poluir”, “é um lugar sujo”, “cortar as árvores
da floresta”, dentre muitas outras respostas. Uma delas foi bastante contundente:
“poluição é uma coisa que todo mundo faz” (Jonathan, 13 anos). Infelizmente o
jovem não está errado.
Esta questão demonstrou que os alunos sabem do que trata a poluição,
quando responderam que é sujeira, esgoto ou lixo, faltando apenas algum
aprofundamento. Das 412 respostas, 378 delas, ou 91,7% responderam de forma
correta e, apenas 8,3% não responderam.
Embora os respondentes tenham demonstrado sinais de que sabem o que é
poluição, ainda necessitam maior aprofundamento.
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Questão 5. Em que locais acontece a poluição?
Esta é uma pergunta genérica, qualquer local pode ser escolhido, o mar, a
praia, as ruas, a cidade e até o planeta, pois em toda parte, onde o homem anda
existe algum tipo de poluição. A poluição é levada por correntes marítimas, pelo
vento ou pelos rios, como os plásticos encontrados em toda parte do oceano, ou a
camada de ozônio da atmosfera, afetada pelo CO2.

Gráfico n° 7: Locais onde acontece a poluição
Fonte - Dados da pesquisa

Esta questão, cujos dados estão apurados no Gráfico n° 7, por sua estrutura
proporcionou aos alunos a possibilidade de múltiplas respostas, e foi o que eles
fizeram, mas para efeito de análise agrupamos as respostas dadas. Desta forma,
114 alunos disseram que a poluição ocorre em todo lugar; nos rios e no meio
ambiente, foram 54 respostas; 73 dos que responderam as questões afirmam que é
nas ruas e nas praias; já 43, afirmam que é nas cidades; 65, que é no mar, na mata
e nos rios; 15 afirmaram que são ruas e esgotos; oito que são fábricas e carros; 15
não responderam e 25 não se enquadraram nas classificações, dando respostas
diferentes. Alguns generalizam, como a resposta a seguir: a poluição acontece “em
praias, em ruas comuns e em todo nosso planeta” (Juliane, 15 anos); ou mesmo “na
praia, no trânsito e na mata” (Érica, 15 anos).
De modo geral, podemos afirmar que, as respostas dadas, 94% delas, salvo
aquelas que não foram respondidas, correspondem ao que entendemos que seja
poluição. Desta forma, Robert (14 anos – 8ª série) demonstra que compreendeu

165

bem a questão. Ele respondeu que “não precisa ser um local para acontecer, é só
você praticar”. É só você pegar um papel de bala e jogar no chão.

Questão 6. Dê um exemplo de um local poluído.
Entendemos que local poluído, nesta questão, é aquele em que a poluição é
possível de ser percebida, como no caso da poluição do ar em São Paulo, a sujeira
nas ruas, o excesso de placas nas cidades, ou o som alto do carro de propaganda.
As respostas a esta questão estão expressas no Gráfico n° 8.

Gráfico n° 8: Exemplo de local poluído
Fonte - Dados da pesquisa

Ao solicitarmos um exemplo de local poluído, foram muitas e diferentes as
respostas. Dos entrevistados, 61 não responderam; 33 afirmaram que são “as
lagoas e rios”; vários deles lembraram “as ruas ou minha rua” (59 respostas); o
exemplo com maior número de citações foi o das “praias (e mar)”, com 80
indicações; o “lixão ou local onde tem lixo” com 46 respostas; o “terreno próximo ao
CAIC”, com 11 indicações. Também foram indicados: o esgoto a céu aberto (26), as
cidades de São Paulo e Rio (14); o rio Tietê, com 21; o rio Cachoeira, que deságua
em Ilhéus, com 22 respostas; e “outras respostas”, com 37 indicações. Apenas dois
alunos disseram que poluição é o ar que respiramos, ou seja, são duas pessoas que
já percebem além dos próprios sentidos, pois a sujeira do ar, nem sempre é possível
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perceber. O terreno ao lado do CAIC certamente foi indicado por ser ponto de
passagem dos alunos, que o incluíram na lista e porque acumula muita sujeira.
Entre os que foram incluídos em “outras respostas”, um aluno escreveu: local
poluído “é o rio. O povo vai jogando lixo e polui. É nos fundos das casas”. A cidade
de Ilhéus é formada por manguezais que estão sendo invadidos por novos
moradores, por falta de habitações adequadas. Outro a responder de forma
diversificada foi Valter (9 anos); disse que “um local poluído é ao lado da escola – lá
tem animal morto, TV velha, computadores e etc.
Não compreendemos a resposta de Walisson, 15 anos, que está na 8ª série.
O aluno afirma que um local poluído é o deserto. Retirados os 15% que não
responderam ou alguma outra resposta, os alunos sabem dizer os locais onde há
poluição.

Questão 7. O que é lixo?
De acordo com o que colocamos na fundamentação teórica deste trabalho,
lixo é tudo que se joga fora, que não pode mais ser utilizado e que, atualmente,
passou a ser chamado, também de resíduo sólido. As respostas dadas a esta
questão geraram os resultados presentes no gráfico 9.

Gráfico n° 9: O que é lixo
Fonte - Dados da pesquisa
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Para nossos entrevistados, lixo é, com 238 respostas, o que não presta, não
se usa mais; em seguida, vem resto de comida, com 62 respostas; são 11 respostas
para o que não pode ser reciclado; 25 respostas relacionam lixo com plástico,
garrafa pet, papel e vidro; 14 relacionam lixo com papel de bala, lata e copos; 18 dos
alunos que responderam o questionário, relacionam lixo com poluição; 30 não
sabem ou não responderam; e 14 delas foram incluídas em “outras respostas”.
A esta resposta, 57,7% aproximaram-se do que o senso comum considera
como verdadeiro, somado a outras respostas que também podem ser consideradas,
apenas 30, ou 7,28% deles não responderam.
Dentre estas, podemos citar: “lixo é tudo aquilo que descartamos ao usar”
(Walisson, 15 anos); ou “Não sei o que é lixo porque minha casa fica limpa” (Ana
Luísa, 9 anos). Ainda, “Lixo é todo resíduo sólido proveniente de atividades
humanas, ou de processos naturais. Poeira, folhas, restos de alimento etc.” (Renata,
15 anos). O aluno Rogério (15 anos), afirma o seguinte: “É tudo aquilo que o
homem, segundo sua concepção, considera não utilizável, que na maioria das vezes
poderia ser reutilizado”. A aluna Juliana (28 anos) deu uma resposta, no mínimo,
contraditória. Diz ela que “lixo são substâncias orgânicas, ou seja, algo que é
indispensável ao ser humano”. E, ainda, Janinne (11 anos) afirmou que – lixo “é um
local cheio de sacolas”.
Determinadas respostas evidenciam os hábitos alimentares dos alunos. Eles
jogam no lixo papel de bala, garrafa de refrigerante, saco de biscoito e de
salgadinhos. Certamente estas coisas fazem parte de seus hábitos nutricionais.
Como já foi dito, Waldman (2010) afirma que “o lixo é indissociável das
atividades desenvolvidas pelo homem”. É foco de doenças e um grande problema
para a humanidade e para as questões ambientais planetárias. O lixo que nós
produzimos diariamente, em nossas casas, é apenas uma pequena parte do lixo que
é produzido no mundo; as indústrias também produzem restos. Assim, as reservas
do planeta vão sendo consumidas, muitas delas, correndo o risco de se esgotarem.

Questão 8. O que é coleta seletiva?
Trabalhamos com o conceito de que coleta seletiva “é um sistema de
recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e materiais
orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados
ou reciclados”. Uma das funções da coleta seletiva é funcionar como processo de
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EA, “na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do
desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo”, segundo o sítio
http://www.lixo.com.br. O Gráfico n° 10 registra as respostas obtidas.

Gráfico n° 10: O que é coleta seletiva
Fonte – Dados da pesquisa

Dos alunos entrevistados, 136 não sabem a resposta ou não responderam;
121 relacionaram coleta seletiva à separação do lixo; 86 deles responderam que é a
coleta diária de lixo; 32 responderam que se trata de mutirão de limpeza, 26
disseram que é reciclagem, 11 afirmaram que é reaproveitar o lixo.
André (13 anos) afirmou que “coleta seletiva são aqueles caminhões de lixo e
é a ajuda de pessoas para o combate à poluição e a limpeza do meio ambiente”, e
Ravel (9 anos) respondeu que coleta seletiva é “a coleta de todo o lixo para não
sujar a cidade”. A mesma aluna Juliana, citada na pergunta anterior respondeu que
“coleta seletiva é a retirada de substâncias orgânicas do meio ambiente”.
Algumas respostas permitem que percebamos que o aluno confunde coleta
seletiva com coleta usual de lixo. Isso significa que, de acordo com as respostas
dadas, apenas 30% sabem o significado de coleta seletiva.

Questão 9. Você já presenciou a realização de uma coleta seletiva? Onde?
As respostas a esta questão estão registradas no Gráfico 11.
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Gráfico n° 11:
Fonte – dados da pesquisa

A esta questão, 164 alunos responderam que sim, que já tinham visto coleta
seletiva, e 248 não responderam ou disseram que nunca tinham visto.
Neste item, aos que responderam afirmativamente, foi perguntado onde
tinham visto a coleta seletiva. As respostas foram diferenciadas: alguns afirmaram
que tinham visto na praia, na escola, na rua, na TV, na “minha casa”. Pela forma
como foi elaborada a resposta, a maioria deles parece estar se referindo à coleta de
lixo realizada diariamente na cidade, ou seja, muitos realmente não têm ideia do que
seja a coleta seletiva. Camila (12 anos) afirmou: “Sim, na minha rua, no NSV, o
caminhão passava e os homens que trabalha lá na coleta recolhendo os lixo”. Ainda
a mesma aluna Juliana afirma que já presenciou coleta seletiva. E que “no meu
bairro tem um lixão bem no final do bairro”.

Questão 10. O que é reciclagem?
“Reciclagem é o processo de transformação de um material, cuja primeira
utilidade terminou em outro produto” (http://www.lixo.com.br/). Pode ser a garrafa pet
transformada em banquinho, em vassoura, em jardineira ou em fibras para
camisetas. Pode ser a transformação de uma garrafa de vinho vazia em objeto de
adorno. São muitas as formas utilizadas de reciclagem, basta trabalhar a
imaginação.
Ou ainda, “reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em
novos produtos com vista à sua reutilização” (http://www.significados.com.br/). De
acordo com o sítio consultado, a função da reciclagem é retirar materiais que iriam
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para o lixo para serem aproveitados; este termo chama a atenção das pessoas para
a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
Os dados colhidos com esta pergunta estão reunidos no Gráfico n° 12.

Gráfico n° 12: O que é reciclagem
Fonte: Dados da pesquisa

A esta questão, 150 alunos responderam que é reutilização de materiais;
outros 127 disseram que é reciclar lixo. Que é garrafa, lata, papel, vidro e plástico,
foi a resposta de 34 alunos. Dos alunos, 73 (17,7%) não responderam. Outras
respostas foi a opção de 28 alunos.
Dos que responderam de modo diferenciado, um deles afirmou que:
“Reciclagem é a gente procurar vazo e corta, e faiz brinquedo” (Maykon, 10
anos). Entretanto, também encontramos respostas mais coerentes, como a que está
colocada a seguir. “Reciclagem são objetos que não têm utilidade, aí inventamos
algo para utilizar” (Caíque, 16 anos).
Mike (9 anos) respondeu que “garrafa e latinha e recicla”. Embora a resposta
ofereça pouca compreensão, dá para perceber que o aluno quer estabelecer uma
relação entre a reciclagem com garrafas e latas, principais objetos utilizados no
processo.
Como exemplo de reciclagem, podemos citar a oficina de artesanato que
realizamos com catadores de material reciclável da Coolimpa, onde a aluna da
Faculdade de Ilhéus, Cíntia Carvalho, ensinou os cooperados a transformar caixa de
leite em carteira de dinheiro, e tampa de garrafa pet em porta copo. Alunos da UNEB
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oportunizaram aos cooperados da Camapet, formada por moradores dos Alagados e
da Península de Itapagipe, em Salvador, a produção bijuterias a partir de materiais
recicláveis.
A reciclagem tem duas funções: diminuir a quantidade de lixo na natureza,
aliviando os aterros sanitários, e gerar economia de matéria-prima, de água e de
energia. Sua prática diminui a poluição. As respostas a esta questão demonstram
que, de alguma maneira os entrevistados têm noção do que seja reciclagem, pois,
cerca de 70% deles responderam de forma que pode ser considerada correta, mas
este ponto precisa ser mais bem trabalhado.

Questão 11. Dê um sinônimo de reciclagem.
O significado que encontramos no Dicionário Aurélio para a palavra
reciclagem é “alteração de ciclagem”, reciclagem como atualização pedagógica.
Esta palavra utilizada em relação às questões ambientais, por ser muito nova, ainda
não faz parte dos dicionários; nem mesmo daqueles virtuais. Procuramos utilizar,
como sinônimo, reutilizar e reaproveitar.
Neste ponto cabe lembrar das novas filosofias em relação ao assunto, tais
como os 3 Rs: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, que procuram incentivar as pessoas a
pensar nas práticas ecológicas.
As respostas a esta questão estão organizadas no Gráfico n° 13.

Gráfico n° 13: Sinônimo de reciclagem
Fonte – Dados da pesquisa

172

Ao responderem a questão que pede um sinônimo de reciclagem, 279 alunos
não sabem ou não responderam, o que corresponde a 67,7%; 61 deles afirmaram
que significa reutilizar, 43 disseram que significa reaproveitar, cujo somatório chega
a pouco mais de 25%, e o restante, 29 deram outras respostas, a maioria sem nexo,
como renascimento ou coisa que jogamos fora. Luna (19 anos) respondeu que o
sinônimo de reciclagem é “menos poluição”; Joarlei (18 anos) afirmou que é “puff”
(seria a transformação de garrafa pet em puff?). Ao analisar as respostas a esta
questão podemos perceber que os alunos entrevistados têm dificuldade de saber o
que é um “sinônimo”.

Questão 12. Que são produtos descartáveis?
Entendemos como produtos descartáveis aqueles que usamos uma só vez e
jogamos fora. São aqueles que já são fabricados com esta finalidade, como copos,
pratos, talheres descartáveis. São utilizados, em larga escala, em festinhas de
aniversário, em eventos, em viagens de avião, além de muitas outras, ocasiões para
evitar o trabalho de lavar, ao final do evento. Estes produtos existem há muito pouco
tempo, depois que deram outras utilidades aos derivados de petróleo. Os resultados
das questões aplicadas estão no Gráfico n° 14.

Gráfico n° 14: Que são produtos descartáveis
Fonte - Dados da pesquisa
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Na década de 1960, as garrafas (de refrigerante, de água mineral, de leite, de
cerveja) eram retornáveis, produtos como arroz, açúcar e feijão eram vendidos a
granel, em sacos de pano, geralmente levados pelos consumidores às mercearias;
não havia sacolas plásticas, como também não havia supermercados; as
embalagens não eram descartáveis.
Nossos alunos, ao responderem esta questão, disseram que produtos
descartáveis são aqueles que usa e joga fora, com 129 respostas; que não serve
para uso, recebeu 20 respostas; 110 alunos responderam relacionando com
plástico, vidro, papel, orgânico; que são copos, fraldas e plásticos foi escolhido por
27 pessoas; oito disseram que é o que não pode reciclar, 91 não responderam e 27
se enquadraram em outras respostas. Nestas, estão incluídas respostas como: saco
de pipoca e de picolé; borracha, papel e madeira.
“Produtos descartáveis são produtos que não vão fazer mal ao meio
ambiente, como copo descartável, prato descartável, entre outras” (Alexandre, 13
anos); e Cíntia (18 anos) respondeu que produtos descartáveis são “produtos
orgânicos e produtos hospitalar”.
As respostas a esta questão demonstram que, embora a maioria tenha noção
do que se trata (mais de 30% sabe que é o que se joga fora), muitos confundem o
que se joga fora, com o que é descartável, que nem sempre é a mesma coisa.

Questão 13. Que produtos você costuma descartar?
As respostas apuradas estão apresentadas no Gráfico n° 15.

Gráfico n° 15: Que produtos costuma descartar
Fonte - Dados da pesquisa
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Esta pergunta é um “teste” para perceber de que forma os alunos entendem
do que trata o descarte e o que eles assim o consideram. As respostas confirmam
nossa intuição de que, embora os alunos entrevistados tenham noção do que seja
descartável, eles confundem “descartar” com “jogar fora” e misturam tudo.
A grande maioria dos alunos relacionou com copos, pratos e talheres
descartáveis, além de garrafas plásticas. Assim, o item copo, prato e latinha recebeu
188 respostas, o que corresponde a 45,6%; pilhas, baterias e embalagens foi a
resposta de 33 alunos; papel de bala, saco de pipoca e garrafa pet foi a resposta de
59 deles; 15 alunos responderam que descartam resto de comida, e 16 deles
afirmaram que descartam lixo; 84 (20,3%) não responderam e 17 deram outras
respostas. Dentre estas, Fernanda (15 anos) respondeu que costuma descartar
“saco de doce e vaso de refrigerante”, e Mike (9 anos) descarta “papel higiênico e
comida estragada”.

Questão 14. O que você joga no lixo?
A finalidade desta questão foi verificar o que se joga fora em suas casas.
Nessa questão é possível perceber que eles fazem certa confusão sobre o
“que descarta” e o que “joga no lixo”. Descartar é aquilo que também é sobra da
utilização em nossa casa, mas que não é necessariamente lixo, pode ser reutilizado,
ou transformado em outro objeto; tanto por nós, como por outras pessoas.
Os resultados dessa questão estão apresentados no Gráfico n° 16.

Gráfico n° 16: O que joga no lixo
Fonte: Dados da pesquisa
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A esta pergunta, 160 alunos (38,8%) responderam que jogam no lixo resto de
comida, papel, plástico e pet; pois a pergunta dava margem a isso, ou seja, eles
poderiam optar por várias respostas; o que não usa mais foi respondido por 100
alunos (24,27%); 61 deles disseram que jogam no lixo papel e plástico; sacolas e
latinhas foi a opção escolhida por 19 alunos; quando eles se referem a “sacolas”,
estão falando de saco plástico de supermercado. Segundo a resposta de 11 alunos,
o que eles jogam no lixo é “lixo”; para 25 alunos a resposta foi papel de bala; e 36
alunos não responderam.
Algumas respostas merecem destaque: Michele (10 anos) afirma que joga no
lixo “muitas coisas como ‘casca’ de bala e outras coisas”. Esta expressão faz parte
da linguagem usual de certa classe social nesta Região da Bahia. As crianças
chamam o papel que recobre a bala de “casca”.
O aluno Tiago de 22 anos, que está cursando o 2° ano do Ensino Médio
respondeu que joga no lixo “tudo que não presta, inclusive a educação deste país
há, há, há”.

Questão 15. Quando você está na rua, onde joga o papel de bala, copos e
garrafas pet, sacos de pipoca e sacos plásticos de supermercado?
Os resultados apurados nesta questão encontram-se no Gráfico n° 17.

Gráfico n° 17: Quando está na rua onde joga o lixo
Fonte – Dados da pesquisa

Quanto a esta questão, 319 alunos, o que corresponde a 77,4%, afirmaram
que jogam na lixeira; é verdade que muitos deles não afirmaram diretamente,
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disseram que guardam as embalagens para jogar na lixeira “quando chegar em
casa”. Dos outros, 71 responderam que jogam na rua, no chão mesmo, o que
corresponde a 17,23%; apenas 22 (5,3%) não responderam.
“É mal costume, mas eu e muitas pessoas jogamos no chão, mas é errado”
(Ruan, 16 anos, 1° ano). “Detesto jogar coisas na rua, isso só ajuda a deixar nosso
ambiente depois que chove... tudo isso entope os bueiros dos esgotos”. (Uilliam, 16
anos – 1° ano). Juarez (18 anos) respondeu que, na rua, joga as embalagens “onde
já tem lixo em quantidade ou em lixeira” (aluno do 3° ano do Ensino Médio). Este
tipo de raciocínio é, de certa forma, bastante comum, coisas como “ora, já que está
sujo, não há problema em sujar mais”.
Luís (17 anos) respondeu: “Geralmente jogo no chão. A sociedade ainda não
está educada a fazer o correto, isso é uma questão cultural”. E Adrielle confessou:
“eu jogo papel na rua, mas só que depois fico com a consciência pesada” (13 anos).
Entretanto, existem pessoas que já estão mudando a mentalidade. Carolaine
(13 anos) afirma que “Quando eu estou na rua, e eu consumo qualquer tipo de
embalagem, eu vou em casa prá poder jogar no lixo. E o mais interessante é que
nossa rua é a mais limpa do bairro, porque dia de sábado nós varremos e pintamos”.
As respostas dadas a esta questão não nos convenceram. A grande maioria
afirma que joga na lixeira, no entanto as ruas das nossas cidades estão sempre
cheias de lixo e de todo tipo de sujeira. Quem as suja? Por outro lado, algumas
escolas estão localizadas em ruas sem calçamento, sem lixeira e sem limpeza. De
que forma essas crianças se controlam para não jogar lixo na rua, como afirmaram?

Questão 16. Por que é preciso cuidar do meio ambiente?
Esta foi a pergunta que teve maior variedade de respostas diferentes.
Provavelmente os alunos não têm uma noção exata da importância de “cuidar do
meio ambiente”.
Entendemos que cuidar do meio ambiente não deve ser entendido como algo
complicado, distante das crianças, das populações carentes, e nem muito menos
das pessoas que vivem intensamente a era do consumismo capitalista. Todos os
habitantes do planeta precisam fazê-lo, sejam ricos ou pobres. Não é fácil para
ninguém, pois trata-se de algo muito novo, cuja necessidade foi descoberta nos
últimos 50 anos.
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Embora não exista homogeneidade nas respostas, elas apresentam certa
conexão entre elas, entre o que foi respondido.
Os resultados apurados estão contidos no Gráfico n° 18, a seguir.

Gráfico n° 18: Porque é preciso cuidar do meio ambiente
Fonte - Dados da pesquisa

Para a pergunta “por que é preciso cuidar do meio ambiente”, a resposta de
50 alunos (12 %) foi para viver bem; porque é onde a gente vive foi dada por 33
alunos; 76 (18,4%) disseram que é para não acabar, não poluir; e 10 afirmaram que
é por causa da camada de ozônio; 37 disseram que é para preservar a vida; e 16,
que é para não sofrermos; vários alunos relacionam a questão ambiental e a
poluição com o resultado do lixo nos bueiros e as catástrofes naturais; assim é que
17 deles disseram que é para a natureza não devolver e 45 estabeleceram uma
relação entre o cuidado com o meio ambiente e o cuidado com nossa saúde; a
opção de 41 alunos foi porque precisamos dele. 61 alunos não responderam e 26
deram outras respostas. Dentre estas, Amanda (15 anos) disse que é preciso cuidar
do meio ambiente “para nós, seres humanos viver sem o aquecimento global”.
Das respostas apresentadas, apenas 61 não responderam, o

que

corresponde a cerca de 15%.

Questão 17. Você é responsável pelo meio ambiente? Como?
Entendemos esta responsabilidade como algo coletivo, pois não somos ilhas.
Acreditamos, como John Donne, que “nenhum homem é uma ilha, completamente
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isolado. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo”, ou ainda
como Saint Exupèry, em Terra dos Homens: “[...] Ser homem é precisamente ser
responsável. É experimentar vergonha em face de uma miséria que não parece
depender de si. É ter orgulho de uma vitória dos companheiros. É sentir, colocando
a sua pedra, que contribui para construir o mundo” (EXUPÈRY, 1980, p. 54).
Os resultados desta questão estão no Gráfico 19.

Gráfico n° 19: você é responsável pelo meio ambiente?
Fonte - a própria pesquisa

A esta questão 323 responderam Sim, somos responsáveis pelo meio
ambiente, o que corresponde a 78,4%; 85 responderam que Não, o que significa
20%, e 4 disseram que mais ou menos.
Desta forma compreendeu Edivaldo (18 anos), ao afirmar sobre nossa
responsabilidade em relação ao meio ambiente: “Sim. Temos que ter consciência de
tudo o que estamos fazendo e se vai fazer bem ou mal para nós. Todos nós iremos
sofrer as consequências”. Muito interessante a resposta da pequena Juli (10 anos),
aluna da 3ª série: “Se eu fosse responsável pelo meio ambiente não deixava ele
sujo”.
“Sou responsável pelo meio ambiente, cuidando e vivendo conscientemente.
Já tenho o apelido de ‘chatambiental’, pois dá agonia, pessoas da minha própria
casa esquecer que há um lugar para por fim às coisas. Pretendo não mudar, pois
assim a natureza agradece e o meu ego também” (Daniela, 16 anos – 1° ano).
Natalie (12 anos) afirma que: “Sim, devemos fazer nossa parte, cuidando do meio
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ambiente, começando pela nossa casa, depois pelas ruas e pela cidade, jogando
lixo no lixo. Cada coisa no seu lugar”.
E também “Sim, cuidar da natureza não jogar lixo nas ruas, porque senão nós
todos vamos ficar poluídos; não jogar lixo nos esgotos cuidando dos animais, dos
rios, das praias e lugares, cuidando da nossa saúde”. (Ane Caroline – 12 anos – 4ª
série). Thayná (12 anos) respondeu: “Sim. Não poluindo de todas as formas o
ambiente em que vivemos. Com poluição sonora, poluição de queimadas, poluição
do ar etc.”.
Beatriz (17 anos) diz que “sim, faço a minha parte. Antes de tudo procuro ser
o mais responsável possível para cuidar do meu espaço de vida, porque se eu não
cuidar, consequentemente vou estar colaborando para a destruição do mundo e dos
seres que o habitam”
“Sim, quando estou descascando uma bala, o papel eu jogo no lixo, quando
eu como um salgadinho, jogo o saco no lixo. Porque eu sei que o pequeno papel de
bala ou o saquinho de salgadinho que eu jogo no chão, pode entupir bueiros e
causar enchente na minha cidade” (Evelin, 12 anos – 6ª série).
Embora a grande maioria dos entrevistados tenha respondido que se sente
responsável pelo meio ambiente, fica uma interrogação sobre o significado dessa
responsabilidade em ações concretas. Nem sempre se achar responsável significa
que a pessoa esteja disposta a abrir mão da acomodação, da diminuição do
consumo, da escolha responsável por coisas que ajudem a melhorar as questões
ambientais no planeta Terra.
Entendemos que é necessário adotar a política dos 5 R: Repensar, Reduzir,
Recusar, Reutilizar e Reciclar.
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Só se pode considerar como legítimos certos estilos de
vida quando se ignora a indigência de milhões. (Loureiro)
Por mais longa que seja a caminhada o mais importante
é dar o primeiro passo (Vinicius de Moraes)
A primeira condição para que um ser possa assumir um
ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir.
(Paulo Freire)
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4

CONCLUSÕES

Foram mais de três anos de leituras, visitas a bibliotecas e livrarias, pesquisa
e compras realizadas através da internet, uma grande parceira; muito estudo, muita
leitura e muita conversa. Noites passadas em claro, quase cochilando sobre o
computador, mas sem sombra de dúvida, muito gratificante, sobretudo pela
possibilidade de concluir um trabalho longamente sonhado. Algumas decepções,
principalmente em relação à educação, por sentirmos que está sendo negado um
direito constitucional e humanístico às nossas crianças, o direito à educação. O que
dizem os programas governamentais, amplamente divulgados pela mídia, nem
sempre correspondem à realidade.
Chegamos a muitas conclusões que não nos levam a encerrar o trabalho
escrito, apenas a finalizá-lo para cumprimento de prazos e, por não ser possível em
um trabalho dessa ordem, achar que chegamos ao seu final.
No cumprimento da pesquisa, sobre os objetivos específicos, o primeiro
deles, que foi identificar o nível de conhecimento e a experiência existente nas
escolas sobre trabalhos na área de educação ambiental, podemos afirmar que existe
em quase todas as escolas, experiências e vontade de trabalhar o tema, que muitos
atores têm como de grande importância. Todas as escolas pesquisadas têm projetos
para a área ambiental, mas, nem sempre conseguem colocá-los em prática, ou
mesmo em dar continuidade aos que são iniciados. As dificuldades apresentadas
são muitas, pois as escolas públicas passam por um momento de dificuldades. Falta
equipamento, faltam professores, o salário não estimula; escolas que nos pareceram
bem equipadas, quando das nossas visitas, no início do semestre letivo, tiveram que
refazer o telhado, em mutirão com a comunidade, pois a escola estava com as aulas
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ameaçadas de não poder recomeçar por causa das condições precárias em que se
encontrava. Falta verba para a merenda escolar, falta água, falta muita coisa; não
sobra tempo e vontade para pensar as questões ambientais, com atuação eficaz.
O Colégio Estadual Padre Palmeira que já foi premiado pelo projeto Convida,
no ano de 2012 não pode aplicá-lo porque não tinha nenhum professor disposto a
realizar o trabalho. Ou seja, EA ainda não é tratada com a seriedade que o problema
requer. O Colégio Moisés Bohana possui uma sala para atender alunos com
necessidades especiais, mas não tem professor da área para trabalhar, fazendo
com que estes descompassos desqualifiquem a educação pública.
Quanto ao nível de conhecimento dos alunos, este deixa bastante a desejar.
Podemos afirmar que, no universo dos alunos que responderam ao questionário, o
percentual dos que responderam com convicção e conhecimento, ainda é muito
pequeno. Eles confundem descartar com reciclar, coleta seletiva com coleta usual
de lixo, muitos não compreendem o que foi solicitado. O tema não é completamente
desconhecido, mas ainda precisa muito ser trabalhado. E se eles sabem do que se
trata, nem sempre colocam a teoria em suas práticas. Das 7004 opções de
respostas (correspondente a 17 questões multiplicadas por 412 alunos), 1593
questões não foram respondidas, o que corresponde a 22,74%; e 22,28% podem ser
consideradas erradas, de acordo com os parâmetros utilizados. Mais de quarenta
por cento das respostas, quase metade delas, não foram respondidas corretamente.
Portanto, muito há que se fazer para que os alunos das escolas públicas da cidade
de Ilhéus compreendam a necessidade de cuidar do meio ambiente, para que a vida
seja preservada no planeta. Devemos levar em consideração, também, que a
atuação não vai partir dos alunos, se eles não tiverem adultos ensinando-os a agir,
de acordo com a necessidade de cuidados exigida pelo meio ambiente.
Sabemos que o problema não vem das escolas, nem das crianças, mas dos
professores, dos adultos, das famílias que ainda entendem que o problema não é
tão grave. Com as crianças entendemos que, talvez, esteja a solução.
O segundo objetivo, que foi Mapear as experiências nas escolas e o que está
sendo feito para trabalhar o meio ambiente do local, este esbarra nas dificuldades
colocadas acima. As escolas se apresentam de forma bastante diferenciada. As
escolas estaduais estão instaladas em prédios melhores, contam com certa
autonomia, por conta das verbas que recebem, atendem a um contingente maior de
alunos, e a Secretaria de Educação do Estado oferece o Programa Convida, dando
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total apoio, mas o programa só pode acontecer se tiver um professor interessado em
levá-lo adiante.
Quanto às escolas municipais, o CAIC Darcy Ribeiro é uma escola que foi
construída para ser modelo, e já foi; atualmente está muito estragada e
necessitando de reforma urgente. E embora a obra já tenha sido licitada e iniciada,
está parada, sem previsão de conclusão. E o tempo é implacável, se não consertar,
piora. O Centro Educacional Fé e Alegria, embora não pertença à prefeitura, é uma
escola que está cumprindo sua finalidade, em parte, já que muitos alunos chegam
ao final da primeira fase do Fundamental 1 sem ler direito, ou escrever. A Escola
Gisélia Soares, que está edificada em uma bela área - ampla, arejada e arborizada está em processo de despejo; o Centro Comunitário Nelson Costa, as escolas D.
Valfredo Tepe, Barão de Macaúbas e a Municipal do Pontal estão instaladas em
prédios, cujas instalações são bastante deficientes, algumas até inadequadas.
O processo educativo necessita de melhorias, pois muitas crianças não
conseguem ler e escrever direito, além de não compreenderem o que leem. É
grande o número de jovens que concluem o Ensino Fundamental com carência de
aprendizagem. O reflexo desta situação aparece no Curso Superior, quando
encontramos alunos que apresentam dificuldades em Português e Matemática,
como também na fluência e compreensão da leitura. Algumas conclusões a que
chegamos e que não faziam parte da pesquisa proposta, foi que nossas crianças
não estão sendo alfabetizadas como está previsto na Lei.
Ao concluir este trabalho acadêmico, nossa reflexão sobre o assunto, sobre a
situação de nossas escolas públicas e a educação que oferecemos aos nossos
alunos, nos faz perceber que a educação nem sempre está cumprindo seu papel. É
a sensação de nadar e morrer na praia. É como se brincássemos de fazer
educação. Como falar de inclusão, quando não lhes oferecemos a menor das
condições necessárias para uma aprendizagem eficaz? Quando oferecemos apenas
livros escolares, mas não a possibilidade de estudar com a disponibilidade de uma
biblioteca? Que aluno crítico podemos formar?
Quanto à possibilidade de identificar, no ambiente das escolas, quais as
possibilidades de trabalhar o meio ambiente do local, a conclusão a que chegamos é
a seguinte: em algumas existem áreas disponíveis, é possível, em outras, a área é
muito pequena. As que possuem esta disponibilidade de área não estão fazendo um
trabalho significativo. Mas é preciso saber de que forma seria realizada esta ação e
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que ações seriam consideradas eficientes. Das 12 escolas em que foi realizada a
pesquisa, das sete municipais, três possuem áreas disponíveis, o CAIC, a Fé e
Alegria e a escola Gisélia Soares. As outras quatro possuem áreas reduzidas, sem
espaço disponível. Mas aí entra outro fator; ainda que sem espaço, é possível
realizar muitas ações de cunho ambiental, seja com eco teatro, oficinas de
reciclagem (artesanato) e muitas outras que levem o aluno a pensar no assunto e
perceber que todos devemos nos transformar em agentes ambientais.
Sobre o papel desempenhado pela Maramata e pela UESC, no corpo do
trabalho já colocamos nossas impressões. A UESC, apesar de se constituir na mais
importante instituição de ensino regional, e de existir há cerca de quarenta anos,
pouco tem realizado no seu entorno. O bairro do Salobrinho, que deveria se
constituir, em nossa opinião, em um bairro universitário, pouco recebe da Instituição,
e apesar dos mestrados e doutorados que a UESC possui, despeja seus dejetos em
um ribeirão tributário do rio Cachoeira.
A Maramata se constitui numa importante Instituição para implantação de EA,
mas suas ações são muito tímidas e não existe nenhuma atuação eficaz que
justifique sua existência, considerando a intencionalidade de seus objetivos.
A Agenda 21 de Ilhéus, escrita e revisada por mais de dois anos e com ampla
participação da sociedade organizada, jamais saiu do papel. O patrimônio histórico e
cultural do município está em franca degradação, sem que o governo desenvolva
ações de preservação, e com a sociedade totalmente alheia à conservação do
mesmo. A saúde e a educação no município estão “doentes” e a natureza vai sendo
agredida de toda forma, com obras que não respeitam as normas de proteção ao
meio ambiente, espigões sendo construídos em nome do progresso. A Zona Sul da
cidade não possui infraestrutura de esgotamento sanitário, e os dejetos são jogados
em fossas sépticas e retiradas pelos caminhões limpa-fossa. E fica uma pergunta:
onde são jogados esses dejetos?
Quanto ao Aterro Municipal do Itariri e aos catadores, dos quatro últimos
prefeitos municipais, três deles firmaram convênio com o governo do Estado, através
da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER – para
construção do aterro sanitário do Itariri, o que foi efetivamente realizado; mas a
Conder não cumpriu todos os compromissos assumidos. Em 2002, quando o aterro
foi entregue pela primeira vez, ficou faltando a manta de impermeabilização e a
prefeitura não aceitou receber a obra. Posteriormente, em 2008, o prefeito voltou a
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buscar parceria com a Conder para requalificar o aterro, que havia retornado ao
estado de lixão. Apesar das muitas datas marcadas para entrega da obra, em
janeiro de 2012, a empresa Itatiaia, contratada pela Conder para realizar as obras de
requalificação do aterro, abandonou a obra por motivos operacionais. Escrevemos
estas linhas em setembro de 2013. O aterro continua lixão, outra empresa foi
contratada para dar continuidade ao trabalho, muitos catadores continuam atuando
na área, o galpão de triagem foi recusado pelos catadores, por total impossibilidade
de trabalho no local e a Coolimpa está fazendo a coleta seletiva, mas quase sem
estrutura, e os catadores cooperados, que eram em número de 80, no momento
estão reduzidos a penas 40 pessoas. Nós fomos convidados a coordenar a coleta
seletiva, mas, como até o momento não tivemos a situação regularizada,
continuamos a atuar somente como voluntária, representando a Faculdade de
Ilhéus.
Outro problema em relação à coleta seletiva é que a população responde às
campanhas feitas, mas, porque a prefeitura não dá continuidade, as pessoas
desistem de separar o material e criam resistência quando o trabalho reinicia. O
mesmo tem ocorrido com os catadores que, ao se decepcionarem, criam resistência
ao projeto.
Mesmo aquelas pessoas que têm noção do grave problema ambiental que
existe, ainda não percebem quão grave ele é. Acreditam, que com providências
pequenas é possível resolver grandes problemas.
Ainda que as conclusões a que chegamos possam parecer pessimistas, posto
que apresentam um quadro caótico, nossa postura não é a de quem desiste com
facilidade, mas a de quem acredita na possibilidade da construção de um mundo
melhor através do trabalho, de dedicação e muita luta.
Nosso terceiro objetivo específico fala de Propor uma ação, a partir dos
resultados obtidos, de cunho ambiental, cuja finalidade seja proporcionar, no entorno
das escolas pesquisadas, a separação dos resíduos sólidos, para posterior
aproveitamento (reciclagem). Pois bem, esta proposta não se encontra só no papel,
mas estamos transformando-a em ação efetiva, em realidade.
Enquanto trabalhamos a tese, fomos construindo as possibilidades de atuar.
É comum a juventude protestar e nem sempre se preocupar com as consequências,
com os desdobramentos. Atualmente nossa grande preocupação é com o legado
que queremos deixar. Por isso estamos trabalhando nesse sentido.
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Desde 2011, quando entramos no doutorado, estamos trabalhando junto aos
catadores da Coolimpa, colaborando para a Coleta Seletiva Solidária; esse fato nos
ajudou a preparar a efetivação de nossa principal ação proposta, que é a de
introduzir a separação dos resíduos sólidos no entorno das escolas pesquisadas.
Com esta finalidade estamos formando um grupo de alunos voluntários, que
desejem ingressar na pesquisa acadêmica, trabalhando no entorno da Faculdade de
Ilhéus, procurando incentivar os alunos das escolas públicas a ter interesse na
separação dos resíduos sólidos, na transformação desses produtos através de
oficinas de reciclagem, como também na encenação de eco teatro, enfim diversas
ações que despertem em alunos e professores, o interesse pelas causas
ambientais, transformando-os em multiplicadores. Além dessas ações, existe ainda
a possibilidade da realização de oficinas para transformação do lixo orgânico em
adubo. Para efetivar esta ação, já contamos com uma lista de cerca de 100 alunos
que desejam trabalhar no projeto.
Para que essa ação aconteça, já fizemos reuniões, estamos planejando as
ações que faremos e, enquanto finalizávamos a tese, nos preparávamos para
começar, a partir do segundo semestre deste ano de 2013, o trabalho propriamente
dito. Nossa meta é conseguir a separação do lixo, para que todo o material reciclável
seja direcionado para a Coolimpa.
Quanto aos catadores, conseguimos firmar uma parceria entre a Coolimpa e a
Faculdade de Ilhéus, e está sendo dado suporte aos agentes ambientais, nas áreas
de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição.
Elaboramos um projeto cujo tema é A Faculdade de Ilhéus se preocupa com
seus vizinhos; o projeto foi aprovado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão e o que
seria apenas uma ação de extensão da disciplina Gestão Ambiental, sob nossa
responsabilidade, foi transformada em ação da Instituição de Ensino onde
trabalhamos. Os coordenadores dos diversos cursos aderiram ao projeto, a direção
da Faculdade de Ilhéus, também; já estamos realizando reuniões no sentido de
iniciar o projeto em agosto deste ano de 2013.
Sabemos que a implantação de uma política pública preocupada com as
questões ambientais não é tarefa fácil, mas é preciso realizá-la. Como suporte para
a coleta seletiva, estamos tendo apoio de muitos segmentos da sociedade civil
organizada, tais como ONGs, os chamados grandes geradores: hotéis, restaurantes,
cabanas de praia e o comércio, de modo geral; muitas pessoas da sociedade,
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alunos da Faculdade de Ilhéus e outros têm entrado em contato conosco, querendo
saber de que forma podem ajudar na coleta seletiva.
Entendemos, como Marcuse, que a luta ecológica se contrapõe às leis que
governam o sistema capitalista: lei de acumulação crescente do capital, criação de
uma mais-valia, do lucro crescente, da necessidade de perpetuar o trabalho
alienado, da exploração... mas, acreditamos que é necessário o embate.
Ao finalizar nosso trabalho, percebemos o quanto a pesquisa que motivou
nossa preocupação está distante de chegar ao seu final. A cada dia um recomeço e
uma nova tomada de posição. A cidade encontra-se, há mais de 40 dias em greve
total. Por causa disso, as aulas das escolas municipais não recomeçaram e somente
os professores contratados estão trabalhando; a consequência deste fato é que não
pudemos começar as ações que planejamos. Os diversos sindicatos e o governo
não chegam a um denominador comum e nada caminha, deixando a cidade suja,
cheia de lixo, sem varrição durante todo este período; a cidade encontra-se escura,
pois sem reposição de lâmpadas e cheia de buracos.
Não sabemos qual o futuro de nossa cidade. Não sabemos o que esperar,
nem do governo, nem de seus munícipes, mas sabemos o que queremos, um grupo
ainda pequeno que não se cansa de lutar para que a cidade melhore. Pretendemos
distribuir algumas cópias desta tese e sua pesquisa para que as pessoas que
possam determinar mudanças tenham conhecimento das coisas que estão
acontecendo e possamos fazer um grande grupo atuando para mudar a Educação e
a Educação Ambiental no município de São Jorge dos Ilhéus.

Mais importante que mudança de mentalidade é mudança de atitude.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ESCOLAS DA ZONA SUL DE ILHÉUS
(PREENCHIDO PELO ENTREVISTADOR)

1. NOME DA ESCOLA_______________________________________________________
a) ESTADUAL _________

MUNICIPAL ________

N° DE ALUNOS _____________

2. NOME DO ENTREVISTADO (A) _____________________________________________
3. CARGO QUE OCUPA _____________________________________________________
4. SEXO -

M_____

F_____

5. TEMPO QUE TRABALHA NA ESCOLA _______________________________
6. A ESCOLA TRABALHA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS ALUNOS? SIM___ NÃO__
7. SE NÃO, SABE O MOTIVO? ________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. EXISTE ALGUM PROJETO PARA TRABALHAR QUESTÕES LIGADAS AO MEIO
AMBIENTE?
__________________________________________________________________________
9. SE SIM, DE QUE FORMA É TRABALHADA?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. A ESCOLA TEM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL? SIM____

NÃO ______

11. QUAL A FORMAÇÃO DO PROFESSOR?_____________________________________
12. O PROFESSOR TEM ALGUM CURSO RELACIONADO COM MEIO AMBIENTE?
13. NÃO ____ SIM ____

QUAL?_____________________________________________

14. DESCRIÇÃO DA PARTE FÍSICA DA ESCOLA. VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE
TRABALHAR ALGO RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE (HORTA, RECREAÇÃO ETC.).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES:
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – ALUNOS (aplicado como formulário – preenchido
pelo entrevistado sem a presença do entrevistador)
COLÉGIO _________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________
IDADE _______________________SÉRIE _______________ SEXO: M______ F ________
QUESTÕES:
1. O QUE É MEIO AMBIENTE? ________________________________________________
2. Dê um exemplo de meio ambiente perto de sua escola. ___________________________
3. PARA QUE SERVE O MANGUEZAL? _________________________________________
4. O QUE É POLUIÇÃO? _____________________________________________________
5. EM QUE LOCAIS ACONTECE A POLUIÇÃO? __________________________________
6. Dê um exemplo de um local poluído. __________________________________________
7. O QUE É LIXO? __________________________________________________________
8. O QUE É COLETA SELETIVA? ______________________________________________
9. Você já presenciou a realização de uma coleta seletiva? Onde? ____________________
10. O QUE É RECICLAGEM? _________________________________________________
11. Dê um sinônimo de reciclagem. _____________________________________________
12. QUE SÃO PRODUTOS DESCARTÁVEIS? ____________________________________
13. Que produtos você costuma descartar?_______________________________________
14. O QUE VOCÊ JOGA NO LIXO? _____________________________________________
15. QUANDO VOCÊ ESTÁ NA RUA, ONDE JOGA O PAPEL DE BALA, COPOS E
GARRAFAS PET, SACOS DE PIPOCA E SACOS PLÁSTICOS DE
SUPERMERCADOS?________________________________________________________
16. POR QUE É PRECISO CUIDAR DO MEIO AMBIENTE? _________________________
__________________________________________________________________________
17. Você é responsável pelo meio ambiente? Como?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE C
Mapa da cidade de Ilhéus

Uruçuca

Centro
Itabuna

Zona Sul – área da pesquisa

Una

Figura 16: na parte superior o rio Almada e a ponta onde está localizado o bairro São Miguel; no
centro do mapa, a ilha onde se localiza o Centro da cidade; abaixo, os bairros da Zona Sul, local da
pesquisa. As setas indicam, na mesma ordem: as estradas para Uruçuca e Itacaré, para Itabuna e
para Una e Canavieiras.
Fonte: (a autora, 2002)
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APÊNDICE D
Fotos de lixo depositado no Centro e no bairro do Pontal, áreas nobres da cidade.

Rua Benjamin Constant. Começa no aeroporto e termina na Av. Lomanto Júnior, principal artéria do
bairro do Pontal.
Fonte: (a autora)

Rua Araújo Pinho – Centro – a 200m do prédio da Prefeitura Municipal
Fonte: (a autora)
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Rua D. Pedro II – Centro – principal rua do comércio
Fonte: (a autora)

Depósito de lixo ao lado do antigo Cais do Porto – atual estacionamento do comércio do Centro
Fonte: (a autora)
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Esquina da Praça Castro Alves com a Rua D. Valfredo Tepe – local de lazer e praça de alimentação.
A residência é uma construção de 1929 e pertence ao patrimônio histórico e cultural da cidade.
Fonte: (a autora)
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ANEXO
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ANEXO A – Fotos da cidade no período do apogeu do cacau

Avenida Soares Lopes – construção do trecho 2 – década de 1930
Fonte: Fotos de arquivo

Trem que cortava a cidade unindo-a a cidades da região e transportando pessoas e cacau. Pertencia
à The State of Bahia South Western Railway Limited, inaugurada pelos ingleses em 1911.
Fonte: Fotos de arquivo
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Construção da Rodovia Pontal-Macuco (Buerarema). Foto de empresários e políticos da época –
década de 1929.
Fonte: Fotos de arquivo

Inauguração da ponte sobre o rio Fundão e os carros da época
Fonte: Fotos de arquivo
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Rua D. Pedro II, principal rua do comércio, ainda na atualidade. Hoje foi transformada em calçadão.
Fonte: Jorge Amado Fotobiografia, acervo particular de Zélia e Jorge Amado (p. 61).
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Foto dos pais e filho do escritor Jorge Amado na praia do Pontal, tendo ao fundo as embarcações que
atravessavam a baía.
Fonte: Jorge Amado Fotobiografia, acervo particular de Zélia e Jorge Amado (p. 74).

